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 -1إشعار هام ملساهمي بنك العز اإلسالمي
يتضمن مستند العرض هذا على جميع املعلومات والبيانات الجوهرية التي يعتبرها بنك ُعمان العربي مناسبة ،وإلى حد علم بنك ُعمان العربي ،ال
يحتوي هذا املستند على أي معلومات مضللة أو تم التغاض ي عن أي معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على القرار الذي سيتخذه
مساهمو بنك العز اإلسالمي حول قبول العرض أو رفضه.
إن مد اء بنك عمان العربي مسؤولون بشكل جماعي ومختلف عن سالمة وكفاية املعلومات الواردة في هذا املستند  ،ويؤكدون أنه ً
وفقا ملعرفتهم ،
ر
ً
فقد تم بذل العناية الواجبة املناسبة في إعداد مستند العرض هذا  ،كما يؤكدون أيضا أنه لم يتم حذف أي معلومات جوهرية  ،سيؤدي حذفها إلى
حدوث تضليل في مستند العرض هذا.
يجب على جميع املساهمين في بنك العز اإلسالمي فحص ومراجعة مستند العرض هذا بعناية من أجل تحديد ما إذا كانوا يرغبون في قبول العرض،
من خالل مراعاة جميع املعلومات الواردة في مستند العرض املاثلة في سياقه الصحيح .كذلك يجب على مساهمي بنك العز اإلسالمي أال ينظروا إلى
مستند العرض هذا كتوصية من قبل بنك عمان العربي ،أو مديري بنك عمان العربي ،أو املستشار أو املستشار القانوني لقبول العرض .يتحمل كل
مساهم في بنك العز اإلسالمي املسؤولية الخاصة به في الحصول على مشورة مهنية مستقلة حول قبول العرض وينبغي إجراء تقييم مستقل مناسب
للمعلومات واالفتراضات الواردة في هذا املستند.
لم يصرح ألي شخص باإلدالء بأي بيانات أو تقد يم معلومات تتعلق ببنك عمان العربي أو العرض بخالف األشخاص املذكورين في مستند العرض
املاثل للقيام بذلك .عندما يدلي أي شخص بأي بيان أو يقدم معلومات ،يجب أال يتم التعامل معه على أنه مفوض من قبل بنك ُعمان العربي أو
مديري بنك ُعمان العربي أو مستشار العرض أو املستشار القانوني ،ويجب عدم االعتماد على أي بيان مماثل من قبل أي شخص.
يتم إعداد البيانات الواردة في مستند العرض املاثل كما في تاريخ املستند ما لم يتم تحديد وقت آخر فيما يتعلق به ويجب عدم تفسير نشر مستند
العرض املاثل (أو أي إجراء يتم اتخاذه ً
وفقا له) على أنه يؤدي إلى أي داللة على عدم وجود أي تغيير في حقائق أو شؤون بنك عمان العربي منذ ذلك
توقعا أو ً
التاريخ .ال يوجد أي نص في مستند العرض املاثل ُيقصد به ،أو ُيعتبرً ،
ً
تقديرا لألداء املالي الحالي أو املستقبلي لبنك ُعمان العربي.
تنبؤا أو
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 -2البيانات املستقبلية
ُ
يحتوي مستند العرض املاثل على بيانات تشكل بيانات تتعلق بالنوايا واألفعال واألحداث املستقبلية .تصنف هذه البيانات بشكل عام على أنها بيانات
ً
ً
جوهريا في تلك األفعال واألحداث
تطلعيه وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ،و عدم اليقين وعوامل مهمة أخرى يمكن أن تسبب اختالفا
ً
ضمنيا في مستند العرض هذاُ .يقصد باستخدام أي من كلمات " الغرض " و"توقع" و"متابعة"
والظروف املستقبلية عن الطريقة التي يتم تصويرها
و"تقدير" و" هدف " و" خطة " و"جدول زمني" و"ينوي" و"يتوقع" و"قد" و"سوف" و"مشروع" و"اقتراح" و"ينبغي" و"يعتقد" و"سيستمر" و"سيتابع"
وغيرها من العبارات املماثلة والتي تهدف الى تحديد البيانات املستقبلية .إن هذه البيانات املستقبلية ليست حقائق تاريخية ولكنها تعكس التوقعات
الحالية بشأن النتائج أو األحداث املستقبلية وتستند إلى تقديرات وعوامل وافتراضات مختلفة .يرى بنك ُعمان العربي أن التوقعات الواردة في هذه
البيانات املستقبلية معقولة ،ولكن ال يمكن التأكد من صحة هذه التوقعات .عالوة على ذلك ،تتضمن البيانات املستقبلية مخاطر وعدم يقين
ً
اعتبارا من أي تاريخ الحق.
وتمثل فقط الوضع في تاريخ إصدارها وال يجب االعتماد عليها للتعبير عن تقديرات بنك ُعمان العربي
ينبه بنك ُعمان العربي مساهمي بنك العز اإلسالمي من أن ثمة عدة عوامل مهمة قد تتسبب في اختالف النتائج أو النتائج الفعلية بشكل جوهري
عن تلك الواردة في أي بيانات مستقبلية .وتشمل هذه العوامل ،على سبيل املثال ال الحصر ،ما يلي:
 مستوى الطلب على منتجات وخدمات بنك ُعمان العربي؛
 البيئة التنافسية والزيادة املحتملة في عدد املنافسين؛
 التطورات التنظيمية والقانونية واملالية؛
 تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية أو أسعار األسهم أو غيرها من املعدالت واالسعار األخرى؛
 عدم القدرة على تقدير األداء املستقبلي؛
 أداء االقتصاد العماني واقتصاديات الدول األخرى التي يتواجد فيها عمالء بنك عمان العربي؛
 عدم قدرة بنك عمان العربي على تنفيذ إستراتيجيته وخطط النمو والتوسع الخاصة به بنجاح؛ و
 العوامل األخرى املوصوفة تحت الفصل املعنون "عوامل املخاطرة والتخفيف" في مستند العرض املاثل.
ال يستطيع بنك ُعمان العربي تقديم أي ضمانات تفيد بأن البيانات املستقبلية ستتحقق .وال يتحمل بنك ُعمان العربي ومجلس إدارته واملستشار
واملستشار القانوني وأي من الشركات التابعة لكل منهم مسؤولية أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات مستقبلية ،سواء كنتيجة لوجود
معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك ما لم يقتض القانون املعمول به خالف ذلك.
ً
ً
جوهريا عن البيانات املستقبلية
وملعرفة توصيف للعوامل الجوهرية التي يمكن أن تتسبب في اختالف النتائج الفعلية لبنك عمان العربي اختالفا
الواردة في مستند العرض املاثل ،الرجاء اإلطالع على الفصل املعنون بـ "عوامل املخاطرة والتخفيف" من مستند العرض املاثل .ال تمثل عوامل
املخاطرة املوضحة في مستند العرض املاثل بالضرورة جميع العوامل املهمة التي يمكن أن تتسبب في اختالف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك
الواردة في البيانات املستقبلية.
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 -3عرض البيانات املالية والقطاعية وبيانات السوق
البيانات املالية :لم يقم املستشار بالتحقق بشكل مستقل من أي من البيانات املالية  /البيانات األخرى التي أعدها أعضاء مجلس إدارة بنك ُعمان
العربيُ .يرجى االطالع على الفصل املعنون "عوامل املخاطرة" في مستند العرض املاثل.
تبدأ السنة املالية لبنك عمان العربي في  1يناير وتنتهي في  31ديسمبر.
أي اختالف في مستند العرض املاثل بين إجمالي املبالغ ذات الصلة املدرجة ومجموعها يرجع إلى عملية التقريب.
عملة مستند العرض :جميع اإلشارات إلى كلمة "ريال" تعني الريال العماني ،وهو العملة الرسمية لسلطنة عمان .الريال العماني مرتبط بالدوالر
األمريكي وسعر الصرف املرتبط هو  1ريال عماني =  2.6008دوالر أمريكي .يتكون الريال العماني من  1000بيسة.
ملخص أو مقتطفات من الوثائق :ال يجب االعتماد على أي ملخصات أو مقتطفات من الوثائق الواردة في مستند العرض على أنها بيانات شاملة
فيما يتعلق بهذه املستندات.
بيانات القطاع والسوق :تم الحصول على بيانات القطاع والسوق الواردة في مستند العرض املاثل من جهات خارجية أو من مصادر عامة مثل
مواقع الويب واملنشورات .لم يتحقق أي من بنك ُعمان العربي أو مديري بنك ُعمان العربي أو املستشار أو املستشار القانوني بشكل مستقل من أي
بيانات مأخوذة من مصادر تابعة لجهات خارجية مشار إليها في مستند العرض هذا أو لم يتأكدوا من االفتراضات األساسية التي تعتمد عليها هذه
املصادر .باإلضافة إلى ذلك ،لم يقم املستشار أو املستشار القانوني بالتحقق بشكل مستقل من أي من بيانات القطاع أو املصادر األخرى املشار إليها
في هذا املستند .وعليه ،فإن دقة واكتمال بيانات القطاع والسوق ليست مضمونة وال يمكن ضمان موثوقيتها .يعتمد مدى أهمية بيانات القطاع
والسوق املستخدمة في مستند العرض هذا على معرفة القارئ وإدراكه للمنهجيات املستخدمة في تجميع هذه البيانات.
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 -4نقاط إضافية يجب مالحظتها
نطاق املعلومات :يتم توفير املعلومات الواردة في مستند العرض املاثل بما يتوافق مع أحكام القانون املعمول به وتهدف إلى تزويد مساهمي بنك العز
اإلسالمي بمعلومات تتعلق بالعرض .إال أن مستند العرض املاثل ال يحتوي بالضرورة على جميع املعلومات التي قد يعتبرها املساهم في بنك العز
اإلسالمي جوهرية .ال يجوز تفسير محتوى مستند العرض هذا على أنه مشورة قانونية أو تجارية أو ضريبية .يجب على كل مساهم في بنك العز
اإلسالمي استشارة محاميه أو مستشاره املالي أو مستشاره الضريبي للحصول على مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية فيما يتعلق بقبول العرض.
العناية الواجبة :قبل اتخاذ أي قرار بشأن قبول العرض ،يجب على املساهمين في بنك العز اإلسالمي قراءة مستند العرض بالكامل .وعند اتخاذ
القرار ،يجب على مساهمي بنك العز اإلسالمي االعتماد على فحصهم الخاص لشروط مستند العرض املاثل واملخاطر التي ينطوي عليها قبول العرض.
ً
اعتمادا على ظروف
مخاطر األسهم :تحمل جميع االستثمارات في األسهم مخاطر سوق بدرجات متفاوتة .يمكن أن تنخفض قيمة أي سهم وترتفع
السوق .يجب على املساهمين في بنك العز اإلسالمي قراءة الفصل املتعلق بـ "عوامل املخاطرة" في مستند العرض املاثل.
القيود على توزيع مستند العرض املاثل :يقتصر توزيع مستند العرض املاثل على مساهمي بنك العز اإلسالمي .يطلب بنك ُعمان العربي ومديرو
بنك ُعمان العربي واملستشار واملستشار القانوني من األشخاص الذين لديهم مستند العرض املاثل  ،التعرف على جميع هذه القيود املنصوص عليها
في مستند العرض املاثل وااللتزام بها .ال يقبل أي من بنك ُعمان العربي أو مديري بنك ُعمان العربي أو املستشار أو املستشار القانوني تحمل أي
ً
مساهما في بنك العز اإلسالمي.
مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألي قيود مماثلة على العرض من قبل أي شخص ،سواء كان أو لم يكن
قيود على استخدام املعلومات الواردة في مستند العرض املاثل :ال يجوز نشر املعلومات الواردة في مستند العرض املاثل أو نسخها أو تصويرها أو
كليا أو ً
إفشاؤها ً
جزئيا أو استخدامها ألي غرض بخالف ما يتعلق بالعرض ،دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك ُعمان العربي
واملستشار.
ً
ً
ضمنيا،
صريحا أو
إخالء املسؤولية عن الضمانات الضمنية :باستثناء ما هو مطلوب بموجب القانون املعمول به ،ال ُيقدم أي إقرار أو ضمان،
من قبل بنك ُعمان العربي أو املستشار أو املستشار القانوني أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو املديرين أو املحاسبين أو املحامين أو املوظفين أو
أي شخص آخر فيما يتعلق باكتمال محتويات مستند العرض املاثل؛ أو اإلسقاطات املدرجة في العرض أو أي مستند أو معلومات أخرى مقدمة في
أي وقت فيما يتعلق بالعرض؛ أو أن أي مستند من هذا القبيل لم يتغير بعد إصداره.
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 -5التعاريف واالختصارات
نموذج املو افقة

الجمعية العامة السنوية

إن نموذج املوافقة الذي سيستخدمه املساهمون في بنك العز اإلسالمي والذي يهدف
الى تقديم قبولهم للعرض إما الختيار املقابل السهمي أو املقابل النقدي ً
وفقا لشروط
مستند العرض .سيتم إرسال هذه النماذج إلى كل مساهم في بنك العز اإلسالمي عبر
البريد اإللكتروني
ً
ُيعقد اجتماع الجمعية العامة السنوية ملساهمي الشركة وفقا للمادة  172من قانون
الشركات التجارية.

بنك العزاإلسالمي أو املعروض
عليه

بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع.

مجلس بنك العزاإلسالمي

ُيفسر مصطلح "مجلس إدارة بنك العز اإلسالمي و"أعضاء مجلس إدارة بنك العز
ً
اإلسالمي" وفقا لذلك.

إلغاء إدراج بنك العزاإلسالمي

تحويل بنك العز اإلسالمي من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة وإلغاء
إد اج أسهمها من سوق مسقط لألوراق املاليةً ،
وفقا للقانون املعمول به.
ر

بنك العزاإلسالمي ش.م.ع .م

بنك العز اإلسالمي ،في شكله كشركة مساهمة مقفلة بعد إلغاء إدراج بنك العز
اإلسالمي.

بنك العزاإلسالمي ش.م.ع .ع

بنك العز اإلسالمي ،في شكله كشركة مساهمة عامة قبل إلغاء إدراج بنك العز
اإلسالمي.

مساهمو بنك العزاإلسالمي
ش.م.ع .ع

املساهمون في بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع.

اليسر

نافذة اليسر املصرفية اإلسالمية الخاصة ببنك ُعمان العربي.

اتفاقية البيع والشراء لنافذة
اليسر

اتفاقية البيع والشراء التي سيتم إبرامها بين البنوك فيما يتعلق بتحويل بنك ُعمان
العربي للموجودات واملطلوبات الخاصة باليسر إلى بنك العز اإلسالمي ،والتي يجب أن
تبرمها البنوك ،ويتم إنجازها في وقت واحد ،بعد إلغاء إدراج بنك العز اإلسالمي مباشرة.
القوانين واللوائح املعمول بها في سلطنة ُعمان والسارية في تاريخ مستند العرض املاثل.

البنك العربي

البنك العربي ش.م .ع

أجهزة الصراف اآللي

أجهزة الصراف اآللي.

بيسة

جزء من األلف من الريال العماني ( 1000بيسة =  1ريال عماني).

القانون املصرفي

ُ
القانون املصرفي (الصادر باملرسوم السلطاني ( 114/2000بصيغته املعدلة)).

البنوك

بنك ُعمان العربي وبنك العز اإلسالمي (أو كل منهما ،حسبما يتطلب السياق).

القانون املعمول به
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السندات

بقيمة  30مليون ريال عماني وسندات دائمة من املستوى األول بقيمة  42.55مليون
ريال عماني صادرة عن بنك ُعمان العربي في ديسمبر  2016وأكتوبر  2018على التوالي.

يوم عمل

أي يوم ،بخالف أيام الجمعة أو السبت أو أيام العطالت األخرى املعلنة للقطاع املصرفي
في السلطنة ،تكون فيه البنوك في السلطنة مفتوحة بشكل عام للتعامل في األعمال
العادية.

معدل نمو سنوي مركب

معدل نمو سنوي مركب

نسبة كفاية رأس املال

نسبة كفاية رأس املال

متطلبات الحصول على الخيار
النقدي

املتطلبات التالية للمساهم في بنك العز اإلسالمي الذي يختار خيار النقد مقابل األسهم:
ً
 أن يكون
مساهما في بنك العز اإلسالمي املتوافق مع أحكام الشريعة (كما هو
موضح في نموذج املوافقة)؛ أو
 أن يكون أحد مساهمي بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع املتوافقين مع أحكام
الشريعة االساامية شريطة ان ال تخضع أسهمه في بنك العز اإلسالمي
ش.م.ع.ع ألي رهن.
مع مراعاة أن يكون الحد األقص ى لعدد املساهمين في بنك العز اإلسالمي الذين يرغبون
بالتبادل املقابل النقدي ال تتجاوز نسبتهم  ٪24.99من إجمالي رأس املال املصدر لبنك
العز اإلسالمي ش.م.ع.ع.

املقابل النقدي

املقابل النقدي الذي يتعين على حساب العهده دفعه ملساهمي بنك العز اإلسالمي
الحالين الراغبين في التخارج ،والذي تم احتسابه على أساس صافي قيمة األصول لعدد
األسهم في بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م ،والذي يكون من حق املساهم الحالي في بنك
العز اإلسالمي إستالمه ً
وفقا لشروط هذا العرض إذا كان هذا املساهم من املساهمين
الراغبين في التخارج من بنك العز اإلسالمي  .وعليه ،فإن املقابل النقدي يعادل 0.0688
ريال عماني لكل سهم يملكه املساهم الحالي في بنك العز اإلسالمي كما في  31مارس
.2020

هيئة سوق املال

الهيئة العامة لسوق املال بالسلطنة.

قانون سوق املال

قانون سوق املال العماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم  98/80وتعديالته.

البنك املركزي

البنك املركزي العماني

قانون الشركات

قانون الشركات التجارية العماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم .2019/18

أجهزة اإليداع

أجهزة اإليداع النقدي.

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي لبنك ُعمان العربي.
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رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة بنك ُعمان العربي.

السلطة املختصة

هيئة سوق املال والبنك املركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وأي شخص آخر أو
جهة تنظيمية ذات صلة لها سلطة قضائية على أي من البنوك ،أو االستحواذ ،أو لديها
اختصاص فيما يتعلق بأي خطوة تنفيذ يتم اتخاذها ً
وفقا لشروط مستند العرض
املاثل.

االستحواذ اإلجباري

االستحواذ على النسبة املتبقية البالغة  ٪10أو أقل من األسهم في بنك العز اإلسالمي
من مساهمي بنك العز اإلسالمي الذين لم يقبلوا العرض بموجب إلتزامات مقدم
العرض املنصوص عليها في املواد من  62حتى  65من لوائح االستحواذ.
تم اصدار أسهم جديدة ُمصدرة/صادرة عن بنك ُعمان العربي ش م ع م إلى املساهمين

املقابل السهمي

الراغبين في االستمرار في بنك العز اإلسالمي ،محسوبة على أساس نسبة مبادلة األسهم
النهائية.
مبادلة أسهم حساب العهدة

وافق البنك املركزي العماني على ان تكون نسبة  ٪49حصة مساهمة البنك العربي في
بنك ُعمان العربي
العملية التي يتم بموجبها استبدال األسهم في بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع ،التي
سيحتفظ بها حساب العهدة بعد االستحواذ (سيصدرها بنك ُعمان العربي بشروط
تعكس نسبة تبادل األسهم النهائية).

مساهمو بنك العزاإلسالمي
املستمرون

الجمعية العامة غيرالعادية

مساهمو بنك العز اإلسالمي الذين:
أ )1( .يقبلون العرض ويختارون الحصول على أسهم في املقابل.
( )2أو يقبلون العرض ويختارون تلقي املقابل النقدي (ولكن ال يستوفون
متطلبات املوافقة النقدية)
ً
ب .او الذين ال يقبلون بالعرض ويعتبروا قد قبلوا العرض وفقا ألحكام
"االستحواذ اإلجباري" الواردة في املواد من  62حتى  65من الئحة االستحواذ
والسيطرة.
ً
ُيعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة وفقا للمادة  176من قانون
الشركات التجارية.

األسهم املرهونة

أسهم بنك العز اإلسالمي التي تعهد بها مساهمي بنك العز مع أي مؤسسة مالية أو تم حجزها
بسبب تقييد أو أمر محكمة أو من قبل أي سلطة ذات صلة.

التخارج ملساهمي بنك العز
االسالمي

املساهمون في بنك العز االسالمي الذين يختارون قبول العرض مقابل املقابل النقدي
[ الذين يستوفيون شروط قبول النقد شريطة أن يكون الحد األقص ى لعدد املساهمين
في بنك العز االسالمي املؤهلين لتلقي املقابل النقدي هم املساهمون الذين يمثلون ما
مجموعه  24.99في املائة من مجموع رأس املال املصدر لبنك العز االسالمي.
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آالت تعمل بشكل كامل

آالت تعمل بكامل وظائفها

أساس نسبة مبادلة األسهم
النهائية (")"FSSR

نسبة مبادلة األسهم النهائية تعني نسبة مبادلة األسهم النهائية التي تم تحديدها ً
بناء
على صافي األصول لبنك ُعمان العربي وبنك العز اإلسالمي كما في  31مارس 2020
لكل من بنك ُعمان العربي وبنك
ومراجعتها من قبل املدققين الخارجيين ("كيه بي إم جي ٍ
العز اإلسالمي)" ،لتكون  80.64:19.36وبالتالي يحق لكل مساهم حالي في بنك العز
اإلسالمي عند املبادلة الحصول على  0.323سهم في بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م
مقابل كل سهم يملكه في بنك العزاإلسالمي ش.م.ع.ع.

السنة املالية

فترة اثني عشر ً
شهرا تبدأ في  1يناير وتنتهي في  31ديسمبر من تلك السنة بالذات.

مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي الذي يتكون من ُعمان واإلمارات العربية املتحدة واململكة
العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت.

الناتج املحلي اإلجمالي

الناتج املحلي اإلجمالي
حكومة سلطنة ُعمان.

معاييرالتقاريراملالية

املعايير الدولية للتقارير املالية

صندوق النقد

صندوق النقد الدولي

املستشارالقانوني

شركة دنتون وشركاه  -فرع عمان.

شركة مسقط للمقاصة واإليداع

شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع .م

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

الوزارة

وزارة التجارة والصناعة العمانية.

سوق مسقط لألوراق املالية

سوق مسقط لألوراق املالية والذي تأسس بموجب املرسوم السلطاني رقم 88/53
كبورصة ُعمان.

املركزالوطني لإلحصاء واملعلومات

املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات بسلطنة عمان.
ً
يتم احتسابه كإجمالي األصول
مطروحا منه االلتزامات.

القروض املتعثرة

القروض املتعثر سدادها
ُيفسر مصطلح مجلس إدارة بنك ُعمان العربي و"أعضاء مجلس إدارة بنك ُعمان
ً
العربي" تبعا لذلك.
بنك عمان العربي ش.م.ع.م ،وهو عبارة عن شركة مساهمة مقفلة مسجلة في ُعمان

الحكومة

صافي قيمة األصول
مجلس إدارة بنك ُعمان العربي
بنك ُعمان العربي أو مقدم العرض

ومقرها مسجل في ص.ب ،2010 .الرمز البريدي  112روي ،عمان.
إدراج بنك ُعمان العربي

تحويل بنك ُعمان العربي فيما يتعلق بوضعه من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة
مساهمة عامة وإدراج أسهمها في سوق مسقط لألوراق املالية للتداول العام ،بشرط
الحصول على موافقة هيئة سوق املال.
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إدارة بنك ُعمان العربي

اإلدارة العليا لبنك ُعمان العربي كما هو محدد في الفصل  - 16حوكمة الشركات من
مستند العرض املاثل.

العرض

العرض املقدم من بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م وحساب العهدة إلى مساهمي بنك العز
اإلسالمي ً
وفقا لشروط مستند العرض املاثل.
ُ
تاريخ إغالق العرض املوضح في الفصل املعنون "قبول العرض  -الشروط واألحكام
واإلجراءات" من مستند العرض املاثل.

تاريخ إغالق العرض
تاريخ العرض

تاريخ مستند العرض املاثل

مستند العرض

تحتوي هذه الوثيقة على العرض ونموذج املوافقة.

املستشار

شركة أوبار كابيتال ش.م.ع .م
ُ
تاريخ فتح العرض املوضح في الفصل املعنون "قبول العرض  -الشروط واألحكام
واإلجراءات" من مستند العرض املاثل.
ً
الفترة ما بين تاريخ فتح العرض وتاريخ إغالق العرض شامال كال اليومين اللذين يمكن
خاللهما للمساهم في بنك العز اإلسالمي تقديم نموذج املوافقة.
سلطنة ُعمان.

تاريخ فتح العرض
فترة العرض
ُعمان
الشركة العمانية العاملية للتنمية
واالستثمار

الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار ش م ع ع.

ريال عماني

الريال العماني ،وهو العملة الرسمية لسلطنة ُعمان

تاريخ التسجيل

 23يونيو 2020

شمعم

شركة مساهمة عمانية مقفلة.

ش.م.ع .ع

شركة مساهمة عمانية عامة.

الشركات الصغيرة واملتوسطة

الشركات الصغيرة واملتوسطة.

هيئة الرقابة الشرعية

هيئة الرقابة الشرعية

االستحواذ

االستحواذ على األسهم في بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع من قبل بنك ُعمان العربي
وحساب العهدةً ،
وفقا لشروط هذا العرض.
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إتمام االستحواذ

االنتهاء من االستحواذ الذي سيحدث في تاريخ إصدار أسهم املبادلة إلى مساهمي بنك
العز اإلسالمي املستمرين ،ويتم دفع املقابل النقدي للمساهمين الحاليين في بنك العز
اإلسالمي بعد انتهاء فترة العرض وتنفيذ االستحواذ اإلجباري.

تاريخ إتمام االستحواذ

التاريخ الذي تكتمل فيه عملية االستحواذ.

لوائح االستحواذ

الئحة االستحواذ والسيطرة العمانية الصادرة برقم (خ( )2019/2/اللوائح)

البنوك

بنك ُعمان العربي وبنك العز اإلسالمي.

حساب العهدة:

حساب العهدة حساب أنشأته الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار والبنك
العربي مع أوبار كابيتال كأمين.

دولة اإلمارات

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

دوالر

دوالر أمريكي.
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 -6الجدول الزمني اإلسترشادي للعرض والتنفيذ
 6-1الجدول الزمني اإلرشادي
الرقم

التاريخ

الوصف

1

تاريخ إعالن العرض

 17يونيو 2020

2

إرسال مستند العرض إلى مجلس إدارة بنك العز اإلسالمي واملساهمين

 24يونيو 2020

3

بداية فترة العرض

 24يونيو 2020

4

بناء على  ،ورهنا بتلقي بنك عمان العربي نماذج املوافقة من مساهمي بنك العز اإلسالمي الذين يمتلكون 90
 %على األقل من األسهم في بنك العز اإلسالمي  ،سيقوم بنك عمان العربي بإخطار الهيئة العامة لسوق املال
وسوق مسقط لألوراق املالية عن ذلك وإصدار إعالن بهذا الخصوص

 24يونيو 2020

5

انتهاء فترة العرض

 28يونيو 2020

6

يقوم بنك عمان العربي بإصدار أسهم املبادلة ويلتزم حساب العهدة (االئتمان) بدفع املقابل النقدي

 30يونيو 2020

7

بنك ُعمان العربي يستحوذ على األسهم املتبقية  -االستحواذ اإلجباري

 30يونيو 2020

8

تنفيذ عملية مبادلة أسهم حساب العهدة (االئتمان)

 30يونيو 2020

9

إلغاء إدراج وشطب أسهم بنك العز اإلسالمي

 6يوليو 2020

10

بدء الدخول في اتفاقية تحويل نافذة اليسر

 6يوليو 2020

11

ادراج بنك عمان العربي كشركة مساهمة عامه

 6يوليو 2020

12

ً
آخر موعد للمساهمين املؤهلين في بنك العز اإلسالمي لالستحواذ اإلجباري من أجل إبالغ املستشار كتابة
ً
بحثا عن ما يعادله نقدا

 28يوليو 2020

ُ
مالحظةُ :يعد الجدول الزمني املوضح أعاله جدول إرشادي فقط وقد يكون عرضة للتغيير ،بعد إجراء املراجعة والتعديالت واملو افقات الالزمة
ً
من قبل الجهات املختصة إضافة الى عدم اعتراض الدائنين لبنك العز اإلسالمي خالل إلغاء إدراج وشطب أسهم بنك العز اإلسالمي (وفقا
لقانون الشركات التجارية).
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 6-2تنفيذ العرض ذي الصلة
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 -7ملخص العرض
 7-1تفاصيل العرض
مقدم العرض

بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م ،وهو عبارة عن شركة مساهمة مقفلة مسجلة في السلطنة على العنوان التالي
ص.ب ،2010 .الرمز البريدي  112روي ،عمان.

الشخص الذي يعمل بالتنسيق
مع مقدم العرض

حساب العهدة ("حساب عهدة") تم إنشائه من قبل الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار ("
أومنفست)" والبنك العربي ش م م بصفتهما املالك املستفيدين ،وتم تعيين أوبار كابيتال ش.م.ع.م ("أوبار
كابيتال") كأمين على حساب العهدة.

حساب العهدة

تم تأسيس حساب العهدة من قبل الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار والبنك العربي ("مساهمو
بنك ُعمان العربي") كمالك مستفيدين ،بنسبة ملكية  ٪51و ٪49على التوالي .تم تعيين شركة أوبار كابيتال
كأمين على حساب العهدة بموجب اتفاقية عهدة مبرمة بين مساهمي بنك ُعمان العربي وأوبار كابيتال.

الجهة املستهدفه  /املعروض
عليه

بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع ،وهو عبارة عن شركة مساهمة عامة مدرجة تأسست في السلطنة على
العنوان التالي في ص.ب 753 .منطقة الحي التجاري  /البنك املركزي ،الرمز البريدي ُ ،112عمان.

العرض

تواريخ العرض

ُ
العرض املقدم من بنك ُعمان العربي وحساب العهدة لالستحواذ على كامل رأس املال املصدر لبنك العز
اإلسالمي ش.م.ع.ع والبالغ ( 1،000،000،000سهم مدفوع القيمة بالكامل في تاريخ التسجيل).
ما لم يقم بنك ُعمان العربي وحساب العهدة بإختيار خالف ذلك ،فإن إتمام عملية االستحواذ تخضع الى
ما يلي:
 .1قبول مساهمين بنك العز اإلسالمي الذين يملكون نسبة  ٪90على األقل من األسهم
 .2قبول جميع املساهمين في بنك العز اإلسالمي املدرجين في مستند العرض املاثل ً
وفقا لإللتزامات
الخاصة بهم الصادرة إلى بنك عمان العربي .
بداية العرض 24 :يونيو 2020
نهاية العرض 28 :يونيو 2020

تاريخ التسجيل (لغرض العرض)  23يونيو 2020
إخطار العرض

تم نشر إخطار العرض من قبل بنك عمان العربي من خالل اإلفصاح الذي قامت به الشركة العمانية
العاملية للتنمية واالستثمار في سوق مسقط لألوراق املالية بتاريخ  17يونيو  2020تتوفر نسخة من اإلشعار
على املوقع اإللكتروني لبنك ُعمان العربي.

فترة إيقاف التداول بعد تاريخ
التسجيل
أهداف العرض

ايقاف التداول في أسهم بنك العز اإلسالمي لفترة تبدأ من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ إتمام عملية االستحواذ
تتلخص أهداف العرض املقدم من قبل مقدم العرض وحساب العهدة على األهداف التالية:
أن يصبح بنك العز االسالمي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك ُعمان العربي
()i
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()ii
()iii
()iv

إلغاء إدراج وشطب أسهم بنك العز االسالمي ش.م.ع.ع من سوق مسقط لألوراق املالية
وتعديل وضعه ليصبح شركة مساهمة مقفلة.
ُ
تحويل النافذة املصرفية اإلسالمية "اليسر" لدى بنك عمان العربي  ،إلى بنك العز اإلسالمي
ش.م.ع.م
ُ
إدراج أسهم بنك عمان العربي في سوق مسقط لألوراق املالية باعتباره شركة مساهمة عامة
ً
(مشروطا بالحصول على املوافقات من الجهات التنظيمية كالهيئة العامة لسوق املال/سوق
مسقط لألوراق املالية/البنك املركزي ُ
العماني)

تفاصيل العرض  -الخيارات
واإلعتبارات

يمكن ملساهمي بنك العز اإلسالمي املؤهلين ،الذين يختارون قبول هذا العرض ،ممارسة خيار استالم أسهم
املبادلة املتفق عليها (التي سيتم إصدارها من قبل بنك عمان العربي ً
وفقا لنسبة مبادلة األسهم النهائية) أو
خيار تلقي املقابل النقدي بالنسبة ملساهمي بنك العز اإلسالمي الذين يستوفون متطلبات قبول الخيار
النقدي  ،بشرط أن يكون الحد األقص ى لعدد مساهمي بنك العز اإلسالمي الراغبين بالخيار النقدي ال
يتجاوزو نسبة  ٪24.99من إجمالي رأس املال املصدر لبنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع.
ً
وفقا لشروط هذا العرض ،يجوز للمساهم في بنك العز اإلسالمي الحصول على أسهم املبادلة بالكامل أو
املقابل النقدي بالكامل؛ حيث لن يسمح للمساهم الخيار بالحصول على جزء من األسهم اململوكة له كاسهم
مبادلة والجزء االخر نقدية.

أساس نسبة مبادلة األسهم
النهائية (")"FSSR

نسبة مبادلة األسهم النهائية تعني نسبة مبادلة األسهم النهائية التي تم تحديدها ً
بناء على صافي األصول لبنك
ُعمان العربي وبنك العز اإلسالمي كما في  31مارس  2020ومراجعتها من قبل املدققين الخارجيين ("كيه بي
لكل من بنك ُعمان العربي وبنك العز اإلسالمي)" ،لتكون  80.64:19.36وبالتالي يحق لكل مساهم
إم جي ٍ
ُ
حالي في بنك العز اإلسالمي عند املبادلة الحصول على  0.323سهم في بنك عمان العربي ش.م.ع.م مقابل
كل سهم يملكه في بنك العزاإلسالمي ش.م.ع.ع.
التفاصيل

بنك ُعمان العربي
بنك العزاإلسالمي
اإلجمالي

كما في  31مارس 2020
ُ
صافي قيمة األصول (بآالف نسية املبادلة ( %من عمر
الريال ُ
السهم)
العماني)
80.64%
286,919
19.36%
68,886
100.00%
355,805

صافي قيمة األصول لسهم بنك
العز اإلسالمي

 0.070ريال عماني للسهم الواحد كما في  31ديسمبر 2019
 0.069ريال عماني للسهم الواحد كما في  31مارس 2020

القيمة السوقية لسهم بنك العز
االسالمي

سعر التداول الحالي في السوق ألسهم بنك العز االسالمي في سوق مسقط لألوراق املالية كما في  15يونيو
 2020يبلغ  0.058ريال عماني للسهم الواحد.

صافي قيمة األصول لسهم بنك
عمان العربي

 0.220ريال عماني للسهم الواحد كما في  31ديسمبر 2019
 0.213ريال عماني للسهم الواحد كما في  31مارس 2020
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االستحواذ اإلجباري

كما هو منصوص عليه في الئحة االستحواذ ،بمجرد أن يتلقى العرض املقدم من مقدم العرض والحصول
ً
على موافقة حملة األسهم في بنك العز اإلسالمي بنسبة  %90أو أكثر  ،ورهنا بالحصول على املوافقات
التنظيمية ،يعتزم بنك ُعمان العربي ممارسة أحكام "االستحواذ االجباري " الواردة في املواد من  62حتى 65
ً
من الئحة االستحواذ والسيطرة [رهنا بالحصول على املو افقات التنظيمية ،يحق ملساهمي بنك العز
اإلسالمي الذين تم شراء أسهمهم بموجب أحكام االستحواذ اإلجباري " املذكورة أعاله الحصول فقط
على أسهم مبادلة] .
تلقى بنك عمان العربي بالفعل تعهدات غير مشروطة وغير قابلة لإللغاء من مساهمين في بنك العز اإلسالمي
الذين يمتلكون أكثر من  %92من أسهم بنك العز اإلسالمي ٪77(.منهم اختاروا األسهم والباقي بنسبة ٪15
اختاروا املقابل النقدي).وعليه ،وبعد تاريخ إغالق العرض ،لن يتم إصدار إشعار منفصل من قبل بنك
ُعمان العربي إلى مساهمي بنك العز اإلسالمي بشأن االستحواذ اإلجباري.
يرجى العودة الى املقابل النقدي للمساهمين املدرجين تحت أحكام "االستحواذ االجباري"

إتمام االستحواذ

عند االنتهاء من شروط االستحواذ االجباري الذي سيحدث في تاريخ إصدار األسهم ملساهمي بنك العز
اإلسالمي املستوفين لشرط االستحواذ االجباري  ،سيتم دفع املقابل النقدي لهم بعد انتهاء فترة العرض
وتنفيذ االستحواذ اإلجباري.

املقابل النقدي للمساهمين
باالستحواذ االجباري

سيتاح للمساهمين الحالين لبنك العز اإلسالمي ،إذا رغبوا في ذلك ،فرصة استبدال أسهمهم مقابل النقد
(مقابل نقدي مكافئ سيحصلون عليه ) ،شريطة األتي:
ً
ً
 .1إبالغ املستشار كتابيا وذلك في غضون  30يوما من تاريخ إغالق العرض.
 .2أن تكون هذه األسهم غير مرهونة.
لن يعامل هؤالء املساهمون ،بعد ممارسة هذا الخيار  ،على أنهم مساهمون مستمرون في بنك العز اإلسالمي

مساهمو بنك العز اإلسالمي
املستمرون

مساهمو بنك العز اإلسالمي الذين:
ت )1( .يقبلون العرض ويختارون الحصول على أسهم في املقابل.
( )2أو يقبلون العرض ويختارون تلقي املقابل النقدي (ولكن ال يستوفون متطلبات املوافقة
النقدي)
ً
ث .او الذين ال يقبلون بالعرض ويعتبروا قد قبلوا العرض وفقا ألحكام "االستحواذ اإلجباري" الواردة
في املواد من  62حتى  65من الئحة االستحواذ.

آلية مقايضة النقد مع األسهم
قيد املبادلة التي يحصل عليها
مساهمو بنك العز اإلسالمي من
خالل االستحواذ اإلجباري ،وفي
املقابل  ،الحصول على مقابل
نقدي مكافئ من حساب العهدة

 .1فترة ً 30
يوما بعد اكتمال االستحواذ متاحة فقط للمساهمين املؤهلين (الذين يستوفون
املتطلبات من مساهمي بنك العز اإلسالمي لتلقي النقد  ،وكذلك الذين تم الحصول على أسهمهم
من خالل االستحواذ اإلجباري في مقابل أسهم املبادلة على النحو املبين هنا .من األهمية اإلشارة
الى أن فترة املبادلة هذه ليست متاحة ألي شخص (أشخاص) آخرين بما في ذلك أولئك الذين
يشترون أو يستحوذون على أسهم بنك ُعمان العربي بعد تاريخ االنتهاء من االستحواذ .عالوة على
ذلك  ،يتمتع مساهمو بنك العز اإلسالمي املؤهلون بحرية ممارسة هذا التبادل ً
وفقا للشروط أو
االحتفاظ بأسهم املبادلة أو بيع أسهم املبادلة في السوق  ،بسعر السوق السائد بعد إدراج أسهم
بنك ُعمان العربي ش.م.ع.ع في سوق مسقط لألوراق املالية.
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 .2تخضع مقايضة هذا النقد ً
أيضا إلى شرط الحد األقص ى لعدد املساهمين في بنك العز اإلسالمي
الذين يحق لهم الحصول على مقابل نقدي بشكل إجمالي ال يتجاوز نسبة  % 24.99من إجمالي
رأس املال املصدر لبنك العز اإلسالمي ش .م .ع .ع .
 .3يعتبر مبادلة أسهم بنك عمان العربي من قبل حساب العهدة مقابل النقد ضمن فترة ً 30
يوما
ً
جزءا من عرض االستحواذ .الغرض من عرض هذه الفترة هو توفير وقت إضافي ألولئك
املساهمين األفراد في بنك العز اإلسالمي  ،الذين تم شراء أسهمهم بشكل اجباري  ،ملقايضة أسهم
املبادلة التي يتلقونها مقابل النقد  ،إذا رغبوا في ذلك .وبالتالي ،فإن األسهم التي يتلقاها حساب
العهدة من مساهمي بنك العز اإلسالمي من خالل هذه العملية ال ترقى إلى عملية استحواذ أخرى،
على النحو املحدد في الئحة االستحواذ.
 .4يتم إجراء مبادلة أسهم بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م في إطار فترة ً 30
يوما من خالل تسوية "خارج
السوق" وسيتلقى املساهمون املؤهلون في بنك العز اإلسالمي املقابل النقدي املكافئ من حساب
العهدة  ،بعد خصم رسوم شركة مسقط للمقاصة واإليداع وسوق مسقط لألوراق املالية،
حسب املطبق .ومن خالل تقديم نموذج طلبهم إلى املستشار  ،فإن مساهمو بنك العز اإلسالمي
يعطون شركة مسقط للمقاصة واإليداع وسوق مسقط لألوراق املالية الصالحية بتنفيذ جميع
اإلجراءات التي قد تكون مطلوبة لتنفيذ التبادل عن طريق خصم أسهم بنك ُعمان العربي
ش.م.ع.م ذات الصلة من حساب شركة مسقط للمقاصة واإليداع الخاص بهم مقابل النقد من
حساب العهدة.
األساس املنطقي للعرض

ستؤدي عملية االستحواذ إلى تكوين مؤسسة مصرفية قوية والتي تتوقع لها إدارة بنك عمان العربي أن
ً
تصبح أكثر تنافسية ً
وإقليميا .تهدف إدارة بنك ُعمان العربي من خالل االستحواذ إلى تعزيز قيمة
محليا
ً
تماشيا مع االتجاه األوسع على مستوى القطاع واألعمال نحو
املساهمين وتعزيز تطوير بنك ُعمان العربي
الدمج إلنشاء مؤسسة مالية أكثر فعالية من حيث التكلفة ولديها وفورات حجم أفضل .كما ستساعد
الزيادة املتوقعة في قاعدة العمالء وشبكة الفروع في إدارة بنك ُعمان العربي لدفع املزيد من إكتشاف فرص
السوق وتحديد الفرص الستغالل املزايا املكملة .سينتج عن عملية االستحواذ هذا العديد من الفوائد
الرئيسية ،والتي من بينها :
.1
.2
.3
.4

إعادة رسملة بنك العز اإلسالمي ،وسوف يكون له دعم قوي من بنك عمان العربي ومساهميه
الرئيسيين.
سيقدم البنك العربي ،الذي تبلغ حصته  % 49في بنك عمان العربي ،دعما استراتيجيا كبيرا لبنك
عمان العربي وال سيما لبنك العز اإلسالمي في أعماله املصرفية اإلسالمية.
تنوع عملية االستحواذ قاعدة املساهمين لبنك عمان العربي .
ستنشأ مؤسسة مصرفية أقوى قادرة على لعب دور أكبر في النمو االقتصادي في السلطنة.

من املتوقع أن تعزز عملية االستحواذ قدرة وفاعلية بنك ُعمان العربي في القطاع املصرفي اإلسالمي العماني
املتنامي من خالل شركة مصرفية إسالمية تابعة متخصصة .وكما في  31ديسمبر  ،2019شكلت األصول
املصرفية اإلسالمية املجمعة لكل من نافذة اليسر وبنك العز اإلسالمي نسبة  .% 18.4من إجمالي أصول
السوق املصرفية اإلسالمية في السلطنة (املصدر :النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك املركزي العماني
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ديسمبر  2019م) .وستكون الشركة التابعة الجديدة تحت مظلة بنك ُعمان العربي ،وهي مؤسسة قوية
وذات رأس مال جيد ،وستكون في وضع جيد لتعزيز التكامل عبر جميع كيانات املجموعة للمنتجات
املصرفية اإلسالمية.
املستشار

أوبار كابيتال ش.م.ع.م ،وهي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في عمان ومكتب مسجل في ص.ب ،1137 .الرمز
البريدي  ،111بريد عمان املركزي ،عمان.
هاتف968+ 24949 001 :
فاكس968+ 24949 099 :
البريد اإللكترونيubhar-corporatefinance@u-capital.net :

 7-2تفاصيل أخرى
أسهم بنك العز اإلسالمي التي
يملكها بنك عمان العربي
واألطراف العاملة

ال يملك بنك ُعمان العربي وحساب العهدة أي أسهم ملكية لبنك العز اإلسالمي حتى تاريخ هذا العرض.
ال تمتلك الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار والبنك العربي أي أسهم في بنك العز اإلسالمي حتى
تاريخ هذا العرض.

اتفاقية الدمج

بعد أن تم االنتهاء من العناية الواجبة املالية والقانونية واملفاوضات اإلضافية بين بنك ُعمان العربي وبنك
العز اإلسالمي ،دخلت البنوك في اتفاقية دمج بتاريخ  15يونيو 2020
تم إبرام اتفاقية الدمج من قبل البنوك لتحقيق أهداف هذا العرض كما هو مذكور في مستند العرض
املقدم.

الترتيبات الحالية لبنك ُعمان
العربي مع بنك العز اإلسالمي
وكبار املساهمين في بنك العز
اإلسالمي

الترتيبات والشروط األخرى
القائمة

تم التوقيع على اتفاقية الدمج لتوثيق شروط االستحواذ والخطوات املطلوبة من قبل كل طرف فيما يتعلق
بذلك.
توصل بنك ُعمان العربي وكبار املساهمين في بنك العز اإلسالمي الذين (يمثلون نسبة  % 92من األسهم في
بنك العز اإلسالمي) إلى تفاهم بشأن استجابتهم للعرض ومتطلبات التصويت ذات الصلة ،من خالل
خطابات تعهد املساهمينً .
وبناء على ذلك ،تعهد املساهمون الرئيسيون لبنك العز اإلسالمي الذين يملكون
ً
اعتبارا من تاريخ التسجيل ،بقبول العرض
نسبة  % 75من رأس املال املصدر واملدفوع لبنك العز اإلسالمي
مقابل األسهم ،في حين تعهد املساهمون املؤسسون املتوافقون مع الشريعة اإلسالمية الذين يشكلون نسبة
 % 15من رأس مال بنك العز اإلسالمي بقبول العرض لقاء املقابل النقدي.
يمكن دفع املقابل النقدي فقط لحملة مساهمي بنك العز اإلسالمي الحاصلين على حصة إجمالية تصل إلى
 %24.99من أسهم بنك العز اإلسالمي .عالوة على ذلك ،فإن املقابل النقدي متاح فقط للمساهمين في بنك
العز اإلسالمي الذين يستوفون متطلبات موافقة املقابل النقدي.
عند االنتهاء بنجاح من العرض واالستحواذ اإلجباريُ ،يتوقع إكمال ما يلي ضمن الوقت املناسب :


يتم إجراء مبادلة أسهم حساب العهدة (االئتمان)؛



تتم عملية إلغاء إدراج  /شطب أسهم بنك العز اإلسالمي.
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يبدأ بنك عمان العربي في نقل نافذة اليسر (النافذة املصرفية اإلسالمية) إلى بنك العز اإلسالمي
ش.م.ع .م .مقابل إصدار أسهم في بنك العز اإلسالمي؛ و
يتم إدراج بنك ُعمان العربي ش.م.ع.ع.

وبعد االنتهاء من عملية االستحواذ ،سيحتفظ البنك العربي بنسبة  % 49.00من راس مال بنك ُعمان العربي
 ،في حين ستحتفظ الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار (أومنفيست) بنسبة  % 31.64وسيحتفظ
املساهمون  /حساب العهدة بنسبة  .% 19.36والتي سوف تعتبر جزء من األسهم اململوكة من الجمهور،
ويتعهد بنك عمان العربي ش م ع ع باملحافظة على هذه النسبة في ايدي الجمهور في جميع االوقات.
يتعهد بنك ُعمان العربي ش م ع ع باملحافظة على نسبة  ٪25املتاحة للجمهور وفق متطلبات املادة ( )4من
الئحة االستحواذً .
وبناء على ذلك  ،سيقوم املساهمون الرئيسيون في بنك ُعمان العربي بالترتيبات الالزمة
لزيادة نسبة التملك العام من  19.36في املائة إلى  25.00في املائة في غضون عامين.
من أجل ضمان احتفاظ البنك العربي بحصة نسبتها  49في املائة في بنك ُعمان العربي بعد االستحواذ،
ستقوم الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار (أومنفيست) ببيع هذا العدد من أسهمها في بنك عمان
العربي إلى البنك العربي حسب الحاجة التي قد يتطلبها البنك العربي لالحتفاظ بحصة  49في املائة في بنك
عمان العربي بعد اكتمال عملية االستحواذ.
ُ
وافق البنك املركزي ُ
العماني احتفاظ البنك العربي بحصة نسبتها  49في املائة في بنك عمان العربي
الجدول الزمني املتوقع ملا ورد أعاله موضح في الفصل .6

 7-3معلومات أخرى تتطلبها الئحة االستحواذ
 .1ال يملك بنك عمان العربي األسهم ذات حق التصويت أو األوراق املالية القابلة للتحويل في بنك العز اإلسالمي خالل الستة
أشهر السابقة لبداية فترة العرض وتنتهي مع تاريخ إعالن العرض.
 .2نية مقدم العرض فيما يتعلق بالشركة املستهدفة (املعروض عليه) كما يلي:
-

-

-

سيضخ بنك ُعمان العربي رأس املال املناسب في بنك العز اإلسالمي حتى يتمكن بنك العز اإلسالمي من تلبية متطلباته
التنظيمية ودعم نمو أعماله .ستوفر القيمة الصافية لبنك عمان العربي ش.م.ع.ع قدرة إضافية لبنك العز اإلسالمي
لتنمية أعماله.
سيتم تشكيل لجنة من قبل الطرفين لضمان التكامل السلس ألعمال نافذة اليسر مع بنك العز اإلسالمي واستقرار
عملياته .سيكون هناك دعم نشط من قبل بنك ُعمان العربي من حيث التمويل بين البنكين وخطوط االئتمان إلدارة
سيولة بنك العز اإلسالمي.
ً
ً
ً
وفرصا تجارية في شكل
إضافيا للتمويل
مصدرا
ستوفر العالقة املصرفية الواسعة بين بنك ُعمان العربي والبنك العربي
أعمال التحويالت املالية ،والتمويل التجاري ،ومعامالت في سوق املال.
ستؤدي إعادة هندسة األعمال التجارية واستخدام اإلطار األمثل لتنفيذ الخطط إلى تحسين كفاءة التكاليف وتحسين
اإلنتاجية.
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 .3يعتزم بنك ُعمان العربي إلغاء إدراج وشطب أسهم بنك العز اإلسالمي مباشرة بعد االنتهاء الناجح لالستحواذ .سينتج عن
االستحواذ وجود  3مساهمين فقط في بنك العز اإلسالمي هم بنك عمان العربي والشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار
والبنك العربيً .
وبناء على ذلك  ،سيتواصل بنك العز اإلسالمي مع الهيئة العامة لسوق املال و سوق مسقط لألوراق املالية
لشطب أسهم بنك العز اإلسالمي والعمل كشركة مقفلة ش.م.ع.م  .وقد تحصل بنك ُعمان العربي بتاريخ  9فبراير  2020على
موافقة البنك املركزي العماني في هذا الصدد.
 .4إن غاية/هدف مقدم العرض وأساسه املنطقي للعرض بما في ذلك مبررات األعمال طويلة األجل للعرض املقترح – مذكورة في
الفقرة 15.20

 7-4إقرارات
إن بنك ُعمان العربي وشركة أوبار كابيتال (املستشار) يؤكدان على ما يلي:
(أ) يتمتع بنك ُعمان العربي بموارد مالية كافية ولن يتم إبطال العرض بسبب عدم كفاية القدرة املالية ملقدم العرض؛
(ب) سيحصل كل مساهم في بنك العز اإلسالمي الذي يرغب في قبول العرض بالكامل ،إما على مقابل سهمي أو مقابل نقديً ،
وفقا للشروط
املوضحة في مستند العرض؛
ً
(ج) باستثناء موافقة الهيئة وسوق رأس املال ،فإن تسوية املقابل الذي يحق ألي مساهم بموجب العرض أن يتم تنفيذه بالكامل وفقا لشروط
العرض بغض النظر عن أي امتياز أو حق مقاصة أو مطالبة مضادة التي قد يطالب العارض بخالف ذلك بحقه ضد حاملها؛
7-4-1

يعلن بنك ُعمان العربي ما يلي:

(أ) بخالف ما هو موضح في مستند العرض املاثل ،ال توجد مفاوضات جارية بين بنك ُعمان العربي أو مساهميه املسيطرين وأي شخص
فيما يتعلق بأسهم بنك ُعمان العربي أو بنك العز اإلسالمي واألوراق املالية القابلة للتحويل؛
(ب) بخالف ما هو موضح في مستند العرض املاثل ،ال توجد اتفاقيات أو ترتيبات أو تفاهم موجود بين بنك ُعمان العربي (أو أي شخص
يعمل بالتنسيق مع بنك ُعمان العربي) وأي من املديرين أو املديرين السابقين لبنك عمان العربي ،حاملي أسهم ذات حق التصويت
أو حاملي األسهم ذات حق التصويت لبنك عمان العربي الذين لهم صلة بالعرض.
(ج) لن تتأثر مكافأة أعضاء مجلس إدارة بنك ُعمان العربي بالسيطرة.
لغرض ما ورد أعاله ،فإن "املديرين السابقين" أو " السابقين الذي يمتلكون أسهم ذات حق التصويت" هم األشخاص خالل فترة  6أشهر
قبل بدء فترة العرض ،أو مدير أو حامل أسهم التصويت ،أو مثلما قد تكون الحالة.
7-4-2
أ)

معلومات أخرى:

ال يوجد لدى بنك عمان العربي وال بنك العز اإلسالمي أي أوراق مالية قابلة للتحويل

ً
اعتبارا من تاريخ مستند العرض املقدم ،يتم توضيح تفاصيل عدد ونسبة االحتفاظ بأسهم ذات حق التصويت التي يمتلكها
ب)
األشخاص التالية أسماؤهم بشكل مباشر أو غير مباشر في بنك العز اإلسالمي على النحو التالي:
(أ) بنك عمان العربي :ال توجد أي اسهم
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(ب) أعضاء مجلس إدارة بنك ُعمان العربي :ال يوجد أي اسهم
(ج) املساهمون األساسيون في بنك عمان العربي :ال توجد أي اسهم
(د) حساب العهدة :ال توجد أي اسهم
ج) يتم ،كما في تاريخ مستند العرض ،ذكر تفاصيل عدد ونسبة االحتفاظ بأسهم ذات حق التصويت التي يمتلكها ،بشكل مباشر أو
غير مباشر ،األشخاص التالية أسماؤهم في بنك ُعمان العربي:
ال يملك أعضاء مجلس إدارة بنك ُعمان العربي أي أسهم تصويت في بنك ُعمان العربي؛ ترد تفاصيل املساهمة
(أ)
للمساهمين النهائيين في الفصل  11كما في مستند العرض.
ال يحتفظ حساب العهدة (االئتمان) (األشخاص ذو الصلة) بأي أسهم مباشرة أو غير مباشرة بأي أسهم لبنك
(ب)
ُ
ُعمان العربي .املستفيدون من حساب العهدة هم املساهمون النهائيون في بنك عمان العربي.
األشخاص الذين التزموا بقبول العرض بشكل نهائي قبل إرسال مستند العرض املقدم ،ال يمتلكون أي أسهم
(ج)
ُ
بشكل مباشر أو غير مباشر في بنك عمان العربي.
لم تتعامل األطراف بموجب الفقرات "أ" و"ب “و"ج" أعاله في األسهم ذات حق التصويت أو األوراق املالية القابلة للتحويل املعنية خالل
الفترة التي تبدأ قبل  6أشهر من بداية فترة العرض وتنتهي مع تاريخ مستند العرض املقدم.
د) تفاصيل األشخاص الذين تعهدوا ،قبل تاريخ التسجيل ،بقبول العرض بصورته النهائية مع تفاصيل عن حصصهم في بنك العز
اإلسالمي:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

املساهمون
حساب تقاعد موظفي الخدمة املدنية
حساب التقاعد لجهاز األمن الداخلي
حساب التقاعد لشرطة عمان السلطانية
الرؤية لخدمات االستثمار
شؤون البالط السلطاني
تصاميم العقارية
حساب تقاعد الحرس السلطاني
آبار لالستثمار ش م ع (مبادلة)
الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
الخنجي للتنمية واالستثمار و الخنجي لالستثمار القابضة
رقية للتنمية واالستثمار
الحرية ذ م م
مصرف الطاقة األول
اإلجمالي
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املساهمة في بنك
العزاإلسالمي
%5.60
%3.36
%3.36
%3.33
%3.36
%15.00
%1.02
%20.00
%3.36
%7.84
%0.84
%10.00
%15.00
%92.06

 -8عرض األطراف ذات الصلة و أرقام التواصل
بنك عمان العربي ش.م.ع.م
رشاد املسافر
جهة االتصال:

مقدم العرض


الرئيس التنفيذي



ص ب  ،112 ،2010روي ،سلطنة عمان



هاتف24754101 :
Rashad.Al-Musafir@oman-arabbank.com
oabceo@oman-arabbank.com

البريد اإللكتروني:

شخص يتصرف في بالتنسيق/
املشاركة

ُ
الشركة املستهدفة

حساب العهدة مع الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار والبنك العربي ش.م.ع كمالك
مستفيدين وشركة أوباركابيتال كأمين
لؤي بطاينة
جهة االتصال:
الرئيس التنفيذي
صندوق بريد  ،1137الرمز البريدي  ،CPO ،111سلطنة عمان
هاتف+968 24 949 010 :
البريد اإللكترونيl.bataineh@u-capital.net :
مساهمو بنك العزاإلسالمي ش.م.ع.ع.
فيصل زكريا
جهة االتصال:
الرئيس التنفيذي
برج العز ،صندوق بريد  ،753الرمز البريدي  ،112روي ،مسقط ،سلطنة عمان
هاتف2477 5534 :
البريد اإللكترونيFaisal.Zakaria@alizzislamic.com :

املستشار

شركة أوباركابيتال ش.م.ع.م
لؤي بطاينة
جهة االتصال:
الرئيس التنفيذي
صندوق بريد  ،1137الرمز البريدي  ،CPO ،111سلطنة عمان
هاتف+968 24 949 010 :
البريد اإللكترونيl.bataineh@u-capital.net :

املستشارالقانوني للعارض

دنتونزوشركاه لالستشارات القانونية فرع عمان
Nick Simpson
جهة االتصال:
شريك
ص ب  ،3552الرمز البريدي  ، 112روي ،سلطنة عمان
هاتف+968 24 573 000 :
البريد اإللكترونيNick.Simpson@Dentons.com :
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مدقق الحسابات للعارض
()2019-2016

ارنست ويونغ ذ م م
بسام هندي
جهة االتصال:
شريك
ص ب  ،1750الرمز البريدي  ، 112روي ،سلطنة عمان
هاتف+968 22 504 559 :
البريد اإللكترونيbassam.hindy@om.ey.com :

مراجع الحسابات للعارض
(الحالي)

كية بي أم جي
جهة االتصال:

Ravikanth Petluri
شريك مشارك
ص ب  ،641الرمز البريدي  ،112شاطئ القرم ،سلطنة عمان
هاتف+968 24 749 290 :
البريد اإللكترونيrpetluri@kpmg.com :
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 -9دراسات قام بها بنك عمان العربي وبنك العز اإلسالمي
-

قام كال البنكين بإجراء العناية القانونية واملالية والضريبية املستحقة على كل منهما من خالل مستشارين مستقلين.

-

تستند تقارير العناية الواجبة املقدمة من املستشارين إلى مراجعة البيانات املالية ،وعقود العمل الرئيسية ،واالمتثال التنظيمي ،والتقييمات
الضريبية ،وعقود املوظفين ،وتحليل جزء كبير من محفظة القروض  /التمويل في تقييم املخاطر املرتبطة اعمال.

-

وقد تم عرض نتائج العناية الواجبة على مجلس إدارة كل من البنوك ،وبعد التداول ،أوص ى مجلس اإلدارة املساهمين في كل بنك بالشروع في
املعاملة بعد الحصول على املوافقات التنظيمية الالزمة.

-

اتفقت البنوك على أن يكون االستحواذ على بنك العز اإلسالمي على شكل أسهم مبادلة أو ً
نقدا.
كما اتفقت البنوك على أن النظر في تحويل النافذة االسالمية اليسر من بنك ُعمان العربي إلى بنك العز اإلسالمي سيكون عبارة عن أسهم
صادرة من بنك العز اإلسالمي إلى بنك عمان العربي تعادل صافي قيمة األصول املحولة من بنك عمان العربي إلى بنك العز اإلسالمي .كجزء من
تحويل اليسر.
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 -10نظرة عامة على بنك العز اإلسالمي
10-1

ما هو بنك العزاإلسالمي

تأسس بنك العز اإلسالمي في السلطنة كشركة مساهمة عامة في  5سبتمبر ( 2012بموجب املرسوم السلطاني رقم  )2012/69ملزاولة األنشطة
املصرفية ً
وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية .أصدر البنك املركزي العماني رخصة مصرفية إسالمية لبنك العز اإلسالمي في  5سبتمبر  ،2013وبدأ بنك
العز اإلسالمي عملياته في  30سبتمبر .2013
حتى  31مارس  ،2020كان لدى بنك العز اإلسالمي عشرة فروع في جميع أنحاء سلطنة عمان ،بما في ذلك مسقط ،والوطية ،والخوض ،ونزوى،
وصحار ،وصاللة ،والعذيبة ،وبركاء ،وإبراء ،ومعبيال .العز اإلسالمي لديه  11جهاز صراف آلي  /أجهزة إيداع نقدي .في  31مارس  ،2020كان لدى
بنك العز اإلسالمي  304موظف .املصدر)www.alizzislamic.com ) :
يخضع بنك العز اإلسالمي للبنك من قبل البنك املركزي العماني ،وهيئة الرقابة الشرعية ُمكلفة بضمان التزام بنك العز اإلسالمي بالشريعة في
تنفيذ أنشطته.

املصدرwww.alizzislamic.com :
خالل عام  ،2019تباطأ نمو أصول بنك العز اإلسالمي بسبب قيود كفاية رأس املال ونمو األصول املحدود والضغوطات على جودة األصول بسبب
الظروف االقتصادية العاملية واملحلية الصعبة التي أثرت ً
سلبا على النتائج املالية لبنك العز اإلسالمي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  .2019عزز بنك
العز اإلسالمي مخصصاته مقابل ذمم التمويل املدينة امتثاال ملتطلبات املعايير الدولية للتقارير املالية.
قام بنك العز اإلسالمي بتقييد نمو أصوله بسبب القيود املذكورة ً
سابقا والتي أدت إلى زيادة الذمم املدينة التمويلية بنسبة  3.4في املئة .فقط لتصل
إلى  571.9مليون ريال عماني في  2019من  553.3مليون ريال عماني في نهاية  .2018ومع ذلك ،وبهدف الحفاظ على احتياطي السيولة لدى بنك العز
اإلسالمي ،زادت الودائع بنسبة  7.7في املائة .لتصل إلى  631.4مليون ريال مقابل  586.4مليون ريال في .2018
وزادت إيرادات بنك العز اإلسالمي من األنشطة التمويلية واالستثمارية بنسبة  .٪10.3إلى  34.0مليون ريال عماني في  2019من  30.8مليون ريال
عماني في  .2018حقق بنك العز اإلسالمي صافي ربح تشغيلي قدره  19.0مليون ريال عماني ولكن بسبب تعزيز املخصصات مقابل التمويل املستحق
وفقا ملتطلبات املعايير الدولية للتقارير املالية )(IFRS-9؛ سجل خسارة صافية بعد الضريبة قدرها  9.95مليون ريال عماني مقابل صافي ربح بعد
الضريبة بقيمة  2.0مليون ريال عماني في .2018
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فيما يلي تفاصيل الحركة التاريخية في رأس املال املستوى األول لبنك العز اإلسالمي:
التفاصيل ) مليون ريال (

2016

رأس املال املصدر
رأس املال املدفوع
االحتياطيات القانونية
الخسائر املتراكمة
إجمالي رأس املال من املستوى 1
االقتطاعات
خسائر تراكمية على القيمة العادلة لالستثمارات املصنفة
بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
األصول الضريبية املؤجلة
األصول غير امللموسة ،والتي تشمل الخسائر والخسائر
التراكمية غير املحققة املعترف بها مباشرة في حقوق امللكية
رأس املال من املستوى  1بعد االستقطاعات
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2017

2019

2018

100.0
0.3
()19.0
81.3

100.0
0.3
()22.2
78.0

100.0
0.5
()22.4
78.1

100.0
0.5
()30.3
70.1

()0.1
()2.5

()0.1
()3.2

()2.2
()2.9

()0.2
()2.9

()2.2
76.4

()1.9
72.8

()1.5
71.6

()1.6
65.5

الحركة السعرية لسهم بنك العزاإلسالمي (األشهرالـ  12املاضية)
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Oct 16,
2019
28
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201912,
12
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201920,
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2019
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2019
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09
ديسمبر
2019
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2020
Feb
202023,
23
فبراير
2020
Feb
202012,
12
مارس
2020
Mar
2020
Mar
202019,
19
مارس
2020
أبريل01,
Apr
2020
01
2020
أبريل16,
Apr
2020
16
2020
أبريل23,
Apr
2020
23
7-May-20
 7مايو 20
19-May-20
-19مايو 20-
2-Jun-20
20
-2يونيو -

0.000

املصدرwww.msm.gov.om :

تتوفر التقارير السنوية والبيانات املالية لبنك العز اإلسالمي على موقع سوق مسقط لألوراق املالية (
https://msm.gov.om/snapshot.aspx؟  / )s=BKIZوموقع بنك العز اإلسالمي ( / https://alizzislamic.com/About-usعالقات املستثمرين /
املالية ).
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هيكلية رأس مال بنك العزاإلسالمي

بعد االنتهاء من عملية االستحواذ ،سيصبح بنك العز اإلسالمي شركة تابعة لبنك عمان العربي ،فيما يلي هيكل املساهمة املتوقعة لبنك العز
اإلسالمي:
بنك عمان العربي  99.98 -في املائة
الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار 0.01 -في املائة
البنك العربي  0.01 -في املائة

عدد األسهم
عدد األسهم
عدد األسهم *

* (من أجل االمتثال ملتطلبات قانون الشركات الذي يتطلب  3مساهمين كحد أدنى لشركة مساهمة ،كجزء من االستحواذ ،يعتزم بنك ُعمان العربي
تحويل  0.02في املائة من أسهم بنك العز اإلسالمي ،إلى الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار والبنك العربي)
كما في  31مارس  ،2020كان رأس املال املدفوع لبنك العز اإلسالمي  100.00مليون ريال عماني وصافي القيمة  68.89مليون ريال عماني مع الخسائر
املتراكمة  30.44مليون ريال عماني .يبلغ رأس املال التنظيمي  68.5مليون ريال عماني ونسبة كفاية رأس املال .٪13.33
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معلومات أخرى

بعد االستحواذ ،سيصبح بنك العز اإلسالمي شركة تابعة لبنك عمان العربي .عالوة على ذلك ،يعتزم بنك ُعمان العربي إلغاء إدراج بنك العز
اإلسالمي ،وتحويل نافذة اليسر ،نافذته املصرفية اإلسالمية ،إلى بنك العز اإلسالمي وتشغيل بنك العز اإلسالمي كبنك إسالمي متكامل .سيضخ
بنك ُعمان العربي رأس مال إضافي في بنك العز اإلسالمي ،وذلك ألغراض امتثال بنك العز اإلسالمي ملتطلبات الحد األدنى لرأس املال التي يتطلبها
القانون املعمول به وللقيام بأعماله.
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 -11تفاصيل أسهم بنك عمان العربي
11-1

املساهمة الحالية لبنك عمان العربي (كما في  31مارس )2020
األسهم

املساهم
الرقم
الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار
1
البنك العربي
2
الشركة العمانية لخدمات االستثمار العقاري ش.م.ع.م
3
اإلجمالي

686,427,380
659,638,000
134,620
1,346,200,000

الحصة ()%
50.99
49.00
0.01
100.00

ً
مساهما بنسبة  49في املائة في بنك عمان العربي .من أجل
ويعتزم البنك العربي بعد االستحواذ على بنك العز اإلسالمي أن يظل
تسهيل عملية االستحواذ ،ستقوم الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار بتخفيض حصتها في بنك عمان العربي.
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بنك عمان العربي بعد انتهاء عملية االستحواذ
الحصة ()%
31.63
49.00
0.01
19.36

الرقم املساهم
الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار
1
البنك العربي
2
الشركة العمانية لخدمات االستثمار العقاري ش.م.ع.م
3
استمرار مساهمي بنك العز اإلسالمي  /حساب العهدة
4

اإلجمالي
11-3

100.00

دمج الحسابات بعد االنتهاء من االستالم

سيتم دمج حسابات بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.م مع أصول والتزامات النافذة اإلسالمية لبنك ُعمان العربي "اليسر" .إن اعتبار بنك العز اإلسالمي
ش.م.ع.م كشركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك ُعمان العربي ش.م.ع.ع سيكون ً
وفقا ملعايير التقارير املالية الدولية بشأن االندماج (املعياران الدوليان
رقم  3و )10واإلفصاحات ذات الصلة ً
وفقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم  34خالل أي فترة انتقالية قبل نهاية العام.
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تحويل النافذة اإلسالمية لبنك ُعمان العربي "اليسر" إلى بنك العزاإلسالمي ش.م.ع.م



بعد شطب بنك العز اإلسالمي ،سيتم تحويل النافذة اإلسالمية "اليسر" لبنك ُعمان العربي  ،بما في ذلك موظفيها ،إلى بنك العز اإلسالمي
ً
ش.م.ع.م .سيقوم بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.م بشراء اليسر ،مع جميع الحقوق واملزايا املستحقة لليسر ،اعتبارا من تاريخ التحويل
وبعده.



سيقوم بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع بإصدار أسهم مساوية لقيمة صافي أصول اليسر عند تحويلها في تاريخ إتمام اتفاقية البيع والشراء
الخاص باليسر وذلك مقابل حصول بنك عمان العربي على هذه األسهم.
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نبذة عن الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار

تأسست الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار عام  ،1983وهي واحدة من أقدم
الشركات االستثمارية وأكبرها ً
نجاحا وأكبرها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
إن الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار مدرجة في سوق مسقط لألوراق املالية
ً
مع أكثر من  2000من املساهمين بقيمة سوقية تبلغ  713مليون دوالر أمريكي اعتبارا
من  31ديسمبر  .2019الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار يقودها مجلس
رؤية وفريق إداري قادر  -مكرس لتعزيز القيمة لجميع أصحاب املصلحة.
الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار هي مستثمر ذو قيمة طويلة األجل يسعى
إلى الحفاظ على رأس املال وعوائد االستثمار املعدلة عالية املخاطر باتباع فلسفة
ّ
االستثمار الحكيمة .وهذا يستلزم االستثمار املركز ضمن "دائرة اختصاصها" على املدى
الطويل  -لتجميع العوائد في الوقت الذي تنخفض فيه التقييمات .الحفاظ على
السيولة ،وتجنب الرافعة املفرطة ،والتنويع عبر القطاعات واملناطق الجغرافية
واالستثمار في الشركات مع فرق اإلدارة الذكية التي تثبت النزاهة العالية هي فلسفاتها
االستثمارية األساسية.
تعمل الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار ً
حاليا حول منصاتها االستراتيجية الست التي تشمل البنوك والتأمين والتأجير والعقارات
والخدمات املصرفية االستثمارية واالستثمارات املالية (استثمارات األسهم العامة والخاصة في قطاعات النمو األخرى) .معظم شركات محافظها مثل
بنك عمان العربي والشرك ة الوطنية للتأمين على الحياة والشركة العامة للتأمين ش.م.ع.ع وبنك مسقط ش.م.ع.ع والشركة الوطنية للتمويل
ش.م.ع.ع هم رواد السوق في قطاعاتهم .في حين تركز الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار على دمج أعمالها في عمان ،فإنها تسعى ً
أيضا
بنشاط إلى استثمارات استراتيجية ومالية جديدة في قطاعات النمو واملناطق الجغرافية األخرى لحماية أفضل ضد املتغيرات االقتصادية اإلقليمية
واملخاطر الجيوسياسية.
ً
في نهاية عام  ،2019تمتلك الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار أصوال عالية الجودة مباشرة تبلغ قيمتها  601مليون ريال عماني .تتمتع
الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار بسجل حافل من مدفوعات األرباح دون انقطاع للمساهمين وعائد قوي على حقوق امللكية يزيد عن
 .٪12مع معدل ضرائب معتدل أقل من واحد ،تستعد الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار الغتنام فرص االستثمار لزيادة تعزيز قيمة
املساهمين.
الربح بعد الضريبة (ألف ريال عماني) األرباح النقدية (ألف ريال عماني)
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نبذة عن البنك العربي

البنك العربي ،ومقره في عمان ،األردن ،لديه واحدة من أكبر الشبكات املصرفية العربية العاملية مع أكثر من  600فرع تمتد عبر
خمس قارات.
يقدم البنك العربي مجموعة واسعة من املنتجات والخدمات املالية لألفراد والشركات واملؤسسات املالية األخرى .وتغطي منتجات وخدمات البنك
الخدمات املصرفية لألفراد والخدمات املصرفية للشركات واملؤسسات وخدمات الخزانة .تغطي شبكة البنك العربي الواسعة األسواق واملراكز
املالية الرئيسية مثل لندن ودبي وسنغافورة وجنيف وباريس وفرانكفورت وسيدني والبحرين.
البنك العربي لديه الشركات الشقيقة والشركات التابعة والشركات التابعة الرئيسية التالية:
الشركات الشقيقة
البنك العربي (سويسرا) املحدود

الشركات التابعة الرئيسية

الشركات التابعة


البنك العربي االسترالي املحدود



بنك تركالند



البنك العربي األوروبي ش.م.م



بنك عمان العربي



البنك العربي اإلسالمي الدولي



البنك العربي الوطني



البنك العربي السوداني املحدود



شركة التأمين العربية



البنك العربي التونس ي



• شركة املباني التجارية



البنك العربي  -سوريا



مجموعة العربي لالستثمار (AB
Invest) LLC



الشركة العربية الوطنية للتأجير
ذ.م.م.



شركة النسر العربي للتأمين



شركة مجموعة العربي لالستثمار-
فلسطين
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حصل البنك العربي على التصنيفات التالية من وكاالت التصنيف االئتماني العاملية:
وكان تاريخ تقييم وكالة موديز :بتاريخ أبريل  2020وتاريخ تصنيف وكالة فيتش :في يونيو  2020وتاريخ تصنيفستاندر أند بوز  :S&Pفي يوليو 2019

/Ba2مستقرNP/
/B2مستقرNP/
/Ba2مستقرNP/

البنك العربي ش م ع – االردن
ودائع مصرفية طويلة األجل  -عملة محلية
ودائع مصرفية طويلة األجل  -عملة أجنبية
البنك العربي ش م ع  -فرع دبي
ودائع مصرفية طويلة األجل  -عملة أجنبية

/BBمستقرB/

البنك العربي ش م ع
تصنيفات املصدر االفتراضية ()IDRs

/+BمستقرB/

البنك العربي ش م ع
تصنيفات املصدر االئتمانية

/+BBمستقرB/

كيانات البنك العربي العاملة
البنك العربي أوروبا
تصنيفات املصدر االئتمانية

تسليط الضوء على األداء املالي
أغلقت مجموعة البنك العربي عام  2019بنتائج قوية  ،حيث سجلت صافي دخل بعد الضرائب قدره  846.5مليون دوالر  ،مقارنة بـ  820.5مليون
دوالر في  ، 2018بنمو  .٪3.2ارتفع صافي الدخل قبل الضرائب إلى  1.15مليار دوالر  ،مقارنة بـ  1.12مليار دوالر في .2018
نمت إيرادات املجموعة بنسبة  ٪4.6لتصل إلى  2.2مليار دوالر .نشأت هذه اإليرادات من قبل كل من الشبكات املحلية والدولية  ،حيث شكلت األخيرة
ً
مدفوعا بالنمو في إيرادات الفوائد والرسوم من العمليات
ما يقرب من  ٪ 70من إجمالي اإليرادات .كما نما صافي الدخل التشغيلي إلى  1.3مليار دوالر ،
األساسية للبنك  ،في حين انخفض إجمالي النفقات (بما في ذلك املخصصات) بنسبة  ٪3مقارنة بعام .2018
ارتفع إجمالي األصول بنسبة  ٪4.2في عام  2019ليصل إلى  51.2مليار دوالر مقارنة بـ  49.1مليار دوالر في  .2018وشكل صافي التسهيالت االئتمانية
 ٪47من إجمالي األصول في عام  .2019وال تزال جودة األصول لدى املجموعة مرتفعة وال تزال املخصصات االئتمانية املحتفظ بها مقابل القروض
املتعثرة مستمرة .فوق .٪100
كما نمت التسهيالت االئتمانية بنسبة  ٪1.2خالل العام لتصل إلى  26.1مليار دوالر  ،مقارنة بـ  25.8مليار دوالر في ديسمبر  .2018وزادت ودائع
العمالء بنسبة  ٪6لتصل إلى  36.2مليار دوالر .كما نمت مجموعة البنك العربي حصتها بنسبة  ٪5خالل العام لتصل إلى أكثر من  9مليارات دوالر ،
بعائد على حقوق املساهمين .٪9.3
بماليين الدوالرات األمريكية
إجمالي األصول
إجمالي التسهيالت االئتمانية
ودائع العمالء
حقوق املساهمين املنسوبة إلى
مساهمي البنك

2017

2018

2019

48,163
25,138
33,781
8,290

49,162
25,813
34,344
8,573

51,214
26,134
36,238
9,011

اإليرادات

1,983

2,133

2,230
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بماليين الدوالرات األمريكية
ربح التشغيل
صافي الدخل بعد الضريبة

2017
1,197
533

2018
1,270
821

2019
1,339
847

العائد على األصول
العائد على حقوق امللكية
نسبة كفاية رأس املال
عدد املوظفين

1.1%
6.3%
15.0%
10,253

1.7%
9.6%
15.6%
10,323

1.7%
9.3%
16.2%
10,463
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 -12املو افقات املتعلقة بمستند العرض
12-1

مو افقات البنك املركزي ُ
العماني

فيما يلي ملخص ملوافقات البنك املركزي ُ
العماني التي حصل عليها بنك ُعمان العربي فيما يتعلق بالعرض:
-

املوافقة على عرض االستحواذ من قبل البنك املركزي ُ
العماني في تاريخ  15يونيو 2020

-

بنك ُعمان العربي يستحوذ على  .%100من أسهم بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع لينتج عنه بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.م كشركة تابعة
لبنك ُعمان العربي تم الحصول على موافقة البنك املركزي ُ
العماني بتاريخ  9فبراير .2020

-

-

-

-
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شطب أسهم بنك العز اإلسالمي  ،بعد عملية االستحواذ والسيطرة على تحويل بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع إلى بنك العز اإلسالمي
ش.م.ع.م تم الحصول على موافقة البنك املركزي ُ
العماني بتاريخ  9فبراير 2020
تحويل األعمال املصرفية اإلسالمية (اليسر) لبنك ُعمان العربي إلى بنك العز اإلسالمي .وتم الحصول على موافقة البنك املركزي ُ
العماني
بتاريخ  9فبراير .2020
سيتم إدراج أسهم بنك ُعمان العربي وتحويل بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م إلى بنك ُعمان العربي ش.م.ع.ع مع امتالك البنك العربي ش.م.ع.
على نسبة  %49من بنك ُعمان العربي ش.م.ع.ع تم الحصول على موافقة البنك املركزي ُ
العماني بتاريخ  15يونيو .2020
تأسيس حساب عهدة مملوك للشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار والبنك العربي وتحويل ما يصل إلى  %24.99من أسهم بنك
العز اإلسالمي الى حساب العهدة .قام البنك املركزي ُ
العماني بإعطاء موافقة بتاريخ  18مارس  2020مفادها أن يقوم حساب العهدة ببيع
أسهمه في بنك ُعمان العربي خالل ستة أشهر من تاريخ التحويل.
مبادلة أسهم حساب العهدة  /ائتمان تم الحصول على موافقة البنك املركزي ُ
العماني يتاريخ 18مارس .2020

مو افقات بنك ُعمان العربي
وافق أعضاء مجلس إدارة بنك ُعمان العربي على ما يلي:
 -1أن يقوم بنك ُعمان العربي على إبرام اتفاقية االستحواذ والسيطرة؛
ً
أن يقوم بنك ُعمان العربي على إصدار مستند العرض وعرضه على املساهمين في بنك العز اإلسالمي وذلك رهنا بموافقتهم،
-2
ُ
حيث أن العرض الالحق ألسهم املقابل واألسهم في بنك عمان العربي تكون نتيجة مبادلة أسهم حساب العهدة  /ائتمان.
 -3دخول بنك ُعمان العربي في اتفاقية البيع والشراء لنافذته اليسر للصيرفة االسالمية موصول بعملية نقل بنك ُعمان العربي
إلى بنك العز االسالمي للنافذة االسالمية (اليسر).
ً
 -4إدراج بنك ُعمان العربي وفقا للقانون املعمول به بعد تاريخ اتفاقية البيع والشراء لليسر للصيرفة االسالمية .و
ً
 -5اعتماد بنك ُعمان العربي ش.م.ع.ع لعقود تأسيس شركة ش.م.ع.ع اعتبارا من تاريخ إدراج بنك ُعمان العربي.
وافق مساهمو بنك ُعمان العربي بتاريخ  15يونيو  2020على ما يلي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ملساهمي بنك ُعمان العربي:
 .1منح السلطة ملجلس بنك ُعمان العربي إلصدار أسهم تصل إلى  323,800,000سهم بسعر  100بيسة لكل سهم؛
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ً
 .2إلى الحد الذي ينطبقً ،
وفقا للمادة  45من لوائح االستحواذ والسيطرة  ،يعتبر إصدار أسهم قيد املبادلة ،بناءا على نسبة
تملك األسهم النهائية؛
 .3تنازل املساهمين الحاليين في بنك ُعمان العربي عن أي حقوق استباقية فيما يتعلق بإصدار أسهم جديدة في بنك ُعمان
العربي ً
وفقا لشروط اتفاقية االستحواذ والسيطرة؛
.4

تنفيذ اتفاقية البيع والشراء الخاص باليسر للصيرفة االسالمية من قبل بنك ُعمان العربي.

.5

ً
إدراج بنك ُعمان العربي ،وفقا للقانون املعمول به؛ و

 .6اعتماد بنك ُعمان العربي بعقد تأسيس مناسب للشركات ُ
العمانية املساهمة العامة ،حيث يسري هذا االعتماد في تاريخ إدراج
بنك ُعمان العربي.
 12-2-1اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك العز اإلسالمي
في غضون ثالثة أشهر من تاريخ االنتهاء من االستحواذ والسيطرة ،يعقد بنك العز اإلسالمي اجتماع جمعية عمومية عادي للموافقة على
قرارات تعيين مجلس إدارة جديد لبنك العز اإلسالمي ش.م.ع.م.
 12-2-2اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لبنك العز اإلسالمي
ً
ً ً
يعقد بنك العز االسالمي اجتماعا عاما استثنائيا للموافقة على شطب أسهمه واعتماد النظام األساس ي الجديد كشركة مساهمة ُعمانية
مغلقة .

12-3

مو افقات الهيئة العامة لسوق املال
 12-3-1املوافقات املتعلقة بحساب العهدة
-

تأسيس حساب عهدة  /ائتمان من قبل اثنين من املستفيدين في الشركة ُ
العمانية العاملية للتنمية واالستثمار والبنك العربي وتحويل
حصة تصل إلى  %25من بنك العز اإلسالمي إلى حساب العهدة  /االئتمان.

12-3-2
-

املوافقات املتعلقة بمستند العرض

املوافقة على مستند العرض في  22يونيو 2020
املوافقة على مستند العرض الرقم املرجعي ه س م  2020 / 690 /والتاريخ  22يونيو 2020
املوافقة املبدئية على إدراج بنك ُعمان العربي كشركة ُعمانية مساهمة عامة في سوق مسقط لألوراق املالية ،بعد اكتمال السيطرة
واالستحواذ.
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 -13نظرة عامة على االقتصاد ُ
العماني
ً
وفقا للمركز الوطني لإلحصاءات واملعلومات ،انخفض الناتج املحلي اإلجمالي اإلسمي ُ
العماني بنسبة  %4إلى  29.27مليار ريال عماني مقارنة بـ 30.48
مليار ريال عماني في عام  .2018كان االنكماش االسمي في الناتج املحلي اإلجمالي في عام  2019بسبب االنخفاض في كل من األنشطة النفطية وغير
ً
النفطية .حيث تأثر القطاع النفطي من انخفاض أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي .في عام  ،2019خفضت سلطنة ُعمان إنتاجها النفطي مبدئيا
ً
ملدة ستة أشهر تماشيا مع اتفاقها مع منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوبك) .في حين كان االنخفاض في القطاع غير النفطي بسبب االنكماش في
ً
قطاع الصناعة والخدمات .من ناحية أخرى ،سجل قطاع الزراعة والثروة السمكية نموا بنسبة  %7.4في عام .2019
ً
ً
ً
ً
ً
ماليا ،سجلت ُعمان عجزا مشابها تقريبا في امليزانية في عام  2019مقارنة بعام  .2018بلغ عجز املوازنة واقع  2.653مليون ريال عماني في  2019مقارنة
بمبلغ  2.649مليون ريال ُعماني في  .2018وقد نجحت الحكومة في تخفيض نفقاتها الجارية واالستثمارية مما أدى إلى انخفاض إجمالي اإلنفاق بنسبة
ً
 .%3.9من ناحية أخرى ،انخفضت اإليرادات أيضا في عام  2019بنسبة  %4.9مدفوعة بانخفاض كل من عائدات النفط والغاز .ومع ذلك ،ارتفعت
إيرادات ضريبة دخل الشركات خالل عام  2019بنسبة ( .%33.4املصدر :املركز الوطني لإلحصاءات واملعلومات).
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املؤشرات االقتصادية واالجتماعية الرئيسية

يوضح الجدول التالي مجموعة مختارة من اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية الرئيسية لسلطنة ُعمان للفتراتالتالية:
جميع املبالغ باملليون ريال عماني ما لم يتم
تحديد خالف ذلك
 .1األنشطة النفطية
الزراعة والصيد
الصناعة
الخدمات
 .2األنشطة الصناعية غير البترولية

2016

2017

2018

*2019

6,714.80
%26.67

8,072
%29.74

11,031.10
%36.19

10,105.3
%34.5

573.50
5,224.90
13,593.60

617.20
5,441.40
14,131

667.00
5,525.50
14,456.00

716.6
5,492.5
14,255.4

19,392.00
%77.0
()741.10
25,365.70

20,189.60
%74.4
()768.60
27,492.60

20,648.50
%67.7
()833.05
30,846.55

20,464.5
%69.9
()861.5
29,708.2

()347.7
27,144.90

()364.7
30,481.85

()432.2
29,275.9

 .3خدمات الوساطة املالية
 .4الناتج املحلي اإلجمالي بأسعار املنتجين (2 + 1
)3 +
()188.4
الضرائب ناقص الدعم على املنتجات
 .5الناتج املحلي اإلجمالي بأسعار السوق
25,177.25
املصدر :املركزالوطني لإلحصاءات واملعلومات | *البيانات األولية
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توقعات االقتصاد الكلي
ً
ً
وفقا لصندوق النقد الدولي ،من املتوقع أن ينمو الناتج املحلي االجمالي الحقيقي في عمان مرة أخرى في عام  2021بعدما شهد انخفاضا
ً
في عام  .2020في عام  ،2020من املتوقع أن ينخفض الناتج املحلي اإلجمالي لسلطنة ُعمان بنسبة  %2.84متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط
املتفق عليها من قبل ُعمان باالتفاق مع أوبك وأعضاء أوبك ً +
جنبا إلى جنب مع التحديات التي يفرضها جائحة كوفيد  .19ومع ذلك ،في
عام  ،2021تشير التقديرات إلى أن الناتج املحلي اإلجمالي سوف ينتعش وينمو بنسبة  %2.97على خلفية ارتفاع إنتاج النفط والغاز إلى
35

جانب نمو قطاعات الخدمات والقطاعات الصناعية التي ُيقدر أنها تعود إلى مستويات اإلنتاج الطبيعية بعد أن بقيت تحت ضغط هذه
الجائحة املتعلقة بتحديات كوفيد .19
الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي Real GDP - %

Inflation
 - %التضخم

5.00

5.0
2.97

4.0

3.4

3.00
0.47

3.0

1.00
-1.00

2.0
1.0

1.0

-3.00

-2.84

0.1

-5.00

0.0
2021

2020

2021

2019

املصدر :صندوق النقد الدولى
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2020

2019
Source: IMF

ميزانية ُعمان 2020
رفعت سلطنة ُعمان من إنفاقها العام في موازنتها العامة لعام  2020مقارنة بعام  .2019حيث لم يتم تحديد اإلنفاق في امليزانية فقط على
أنه أعلى من العام املاض ي ولكن في نفس الوقت تم تخصيص مبلغ إضافي خارج امليزانية ملختلف القطاعات .وقد خصصت الحكومة
ميزانية أعلى لإلنفاق على الخدمات األساسية ،وزادت اإلعانات واستمرت باإلنفاق على مشاريع التنمية ،باإلضافة إلى املدفوعات املعلنة
في الوقت املناسب للمشاريع التنموية.
بلغت إيرادات الحكومة ُ
العمانية  10.7مليار ريال عماني لعام  ،2020بارتفاع بنسبة  .%6كانت اإليرادات املدرجة في امليزانية أعلى من
ً
العام املاض ي ارتفاع بنسبة  %13في اإليرادات غير النفطية ومن الغاز .وقد رصدت الحكومة ارتفاعا بنسبة  %3.4في عائدات النفط
ً
ً
ً
ً
ً
أمريكيا للبرميل وهو تقريبا سعرامماثال للسنة املاضية .من
والغاز التي تم تخصيصها في امليزانية بسعر متوقع للنفط عند  58دوالرا
املتوقع أن تصل إيرادات النفط والغاز في امليزانية إلى  7.7مليار ريال ُعماني في  2020مقارنة بـ  7.44مليار ريال ُعماني في  .2019وفيما
يتعلق بالتفاصيل ،يشكل النفط والغاز غالبية اإليرادات بنسبة  ،%72في حين فإن الباقي من النسبة يأتي من مصادر غير نفطية.

بلغت ميزانية حكومة ُعمان  13.2مليار ريال ُعماني في  ،2019وهو ما يزيد بنسبة  %2.3عن اإلنفاق املدرج في امليزانية العام املاضية.
وتنقسم النفقات إلى نفقات جارية تمثل ( )%74.5ونفقات استثمار تمثل ( )%19.7ونفقات أخرى تمثل ( .)%5.8تقترب النفقات الجارية
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ً
املدرجة في امليزانية تقريبا من اإليرادات املدرجة في امليزانية عند  .%92مقابل  %94من العام املاض ي .وقد تم تحديد اإلنفاق الحالي في
امليزانية بمبلغ  9.83مليار ريال عماني لعام  2020مقارنة بـ  9.50مليار ريال عماني في عام  ،2019بارتفاع بنسبة  .%3.5ضمن النفقات
ً
الحالية ،تم االحتفاظ باإلنفاق على الدفاع واألمن القومي عند  3,450مليون ريال عماني .نظرا الرتفاع ديون السلطنة في العامين
املاضيين .خصصت الحكومة في عام  2020مصروفات فائدة اضافية بقيمة  230مليون ريال ُعماني ،ليصل اجمالي الفوائد على القروض
إلى  860مليون ريال ُعماني ليتم دفعها في عام  2020مقارنة بمبلغ  630مليون ريال ُعماني في عام .2019
ويقدر عجز امليزانية لعام  2020بنحو  2.5مليار ريال ُعماني .تم التخطيط لنفس مجموعة الترتيبات ً
تقريبا في عام  2020كما في السنوات
ً
السابقة لتمويل العجز .يأتي ذلك تماشيا مع اإلرشادات التي وضعتها الحكومة للحفاظ على الصناديق السيادية للدولة ،واالعتماد على
االقتراض ،وال سيما االقتراض الخارجي ،لتمويل العجز .سيتم ترتيب االقتراض الخارجي بقيمة  2.0مليار ريال عماني منها  0.5مليار ريال
عماني ستدفع من االحتياطيات .ولخدمة الدين ،خصصت الحكومة  860مليون ريال ُعماني في  2020مقارنة بـ  630مليون ريال ُعماني في
 ،2019بارتفاع قدره  230مليون ريال ُعماني (.)%37
ومع ذلك ،تم إعداد تقديرات امليزانية هذه في نهاية عام  ،2019ومن املرجح أن يكون للتطورات الالحقة مثل جائحة كوفيد  19وانهيار
أسعار النفط تأثير كبير على األداء الفعلي.

(املصدر :أوبار كابيتال لألبحاث)
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االستثماراألجنبي املباشر
ً
وفقا ألحدث البيانات املتاحة من املركز الوطني لإلحصاءات واملعلومات ،بلغ االستثمار األجنبي املباشر في ُعمان حتى نهاية الربع الثاني
من عام  2019مبلغ  11.65مليار ريال عماني ،بزيادة قدرها  ،%13.3مقارنة بـ  10.28مليار ريال عماني في الفترة نفسها من العام املاض ي.
كما أظهر املركز الوطني لإلحصاءات وبيانات املعلومات أن االستثمار األجنبي في النفط والغاز في السلطنة بلغ  6.59مليار ريال ُعماني ،
بينما بلغ في قطاع الوساطة املالية  1.43مليار ريال ُعماني .بلغت االستثمارات األجنبية  1.59مليار ريال ُعماني في قطاع التصنيع06.1 ،
مليار ريال ُعماني في قطاع العقارات و 976.3مليون ريال ُعماني في القطاعات األخرى في السلطنة .وتصدرت اململكة املتحدة قائمة
االستثمارات األجنبية املباشرة بواقع  5.65مليار ريال ُعماني  ،تلتها اإلمارات بـ  1.14مليار ريال ُعماني والواليات املتحدة ( 897مليون ريال
ُعماني) والكويت ( 831.3مليون ريال ُعماني) والصين ( 486.2مليون ريال ُعماني) وقطر ( 432مليون ريال ُعماني).
تعمل ُعمان باستمرار على تعزيز الروابط األمامية والخلفية بين القطاعات االقتصادية من أجل توسيع قاعدة اإلنتاج والتصدير،
وتنويع شركاء األعمال ،وتعميق االستثمار في القطاعات ذات القيمة املضافة العالية ،وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج
املحلي اإلجمالي .مع أخذ هذه الرؤية في االعتبار ،أقرت الحكومة ُ
العمانية في أواخر عام  2019قانون استثمار رأس املال األجنبي .يسمح
قانون استثمار رأس املال األجنبي للمستثمر بتأسيس شركة في أحد األنشطة املسموح بها وامتالك رأس مال الشركة بالكامل .ال يوجد
حد لرأس املال للشركات املنشأة بموجب هذا القانون.

37
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سهولة ممارسة األعمال
تقدمت ُعمان بعشر وظائف في تقرير سهولة ممارسة أنشطة
األعمال  2020من قبل البنك الدولي .وقفزت السلطنة  10أماكن
في تقرير "ممارسة أنشطة األعمال  ،"2020لتحتل املرتبة  68على
مستوى العالم لعام  2019بينما في  2018كانت في املرتبة 78
وبحسب البنك الدولي ،تحتل السلطنة املرتبة األولى في دول
مجلس التعاون الخليجي في مؤشر التجارة عبر الحدود نتيجة
للتحسن املستمر في اإلجراءات التشريعية والتنفيذية .ومن
ً
الحقول األخرى التي حصلت ُعمان على اعتراف بها دوليا هي:
تصاريح البناء ( ،)47الحصول على الكهرباء ( ،)35تسجيل
امللكية ( )52حماية املستثمر ( )88والضرائب مدفوعة األجر
ً
( )11وأخيرا تنفيذ العقود ()69
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تصنيف عمان االئتماني

حصلت ُعمان على تقييمات من وكاالت تصنيف مختلفة:




التصنيف االئتماني الصادر عن ستاندرد آند بورز ُ
لعمان هو ب ب  -مع توقعات قيد املراجعة ( 26مارس .)2020
تم تصنيف موديز االئتماني لسلطنة ُعمان آخر مرة عند املستوى  Ba2مع توقعات سلبية ( 30مارس .)2020
كان أخر تصنيف من تصنيف فيتش االئتماني لسلطنة ُعمان عند املستوى ب ب مع توقعات سلبية ( 12مارس .)2020

املصدرhttps://tradingeconomics.com/oman/rating :
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 -14نظرة عامة على القطاع املصرفي
[املصدر :أوباركابيتال لألبحاث]
يواصل البنك املركزي ُ
العماني لعب دور هام في الحفاظ على االستقرار املالي ،واتباع السياسات النقدية املناسبة ،وتطوير األسواق املالية،
وتنفيذ أنظمة الدفع والتسوية الحديثة ،واإلشراف على القطاع املصرفي وتنظيمه .حيث واصل القطاع املصرفي في ُعمان اتجاهه بنمو إيجابي
في عام  . 2019حيث حافظت السيولة في النظام املصرفي على دعم الطلب املحلي ونموه .على الرغم من الزيادة في حجم امليزانية العمومية
للبنوك سجلت نسبة إجمالي القروض املتعثرة إلى إجمالي االئتمان زيادة هامشية (منخفضة بشكل مقبول) عند مقارنتها مع أقرانها في دول
مجلس التعاون الخليجي .على الرغم من التحديات االقتصادية الكلية للعجز في الحسابات املالية والحسابات الجارية بسبب انخفاض أسعار
ً
النفط الخام ظل القطاع املصرفي قويا بدعم من مبادرات التنويع االقتصادي ونموها.
العماني في تقريره االقتصادي املنشور مؤخ ًرا أنه من املتوقع حدوث انتعاش في االقتصاد ُ
ذكر البنك املركزي ُ
العماني في عام  ،2021بينما من
ً
تحديا ً
املتوقع أن يظل الجزء املتبقي من عام ً 2020
طفيفا ،مثقال بآثار وباء الفيروس التاجي (كوفيد  )19وأسعار النفط الخام املنخفضة .من
العمانية والبنك املركزي ُ
جهتها ،اتخذت السلطات ُ
العماني خطوات لدعم األنشطة االقتصادية غير النفطية ،والتي ال تزال مهمة لضمان النمو
املستدام على املدى املتوسط إلى الطويل في السلطنة.
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تدابيردعم البنك املركزي ُ
العماني ضد جائحة كوفيد 19
أعلن البنك املركزي ُ
العماني في  18مارس  2020عن حزمة حوافز شاملة لضخ سيولة إضافية تزيد عن  8مليار ريال ُعماني ( 20.78مليار
دوالر أمريكي) في االقتصاد .تشمل التدابير الرئيسية للقطاع املصرفي التي تم اإلعالن عنها كجزء من الحزمة ما يلي:



انخفاض الحفاظ على رأس املال االحتياطي بنسبة  ،%50من  .%2.5إلى .%1.25



زيادة نسبة اإلقراض  /التمويل بنسبة  %5من  .%87.5إلى  ،%92.5بشرط أن يتم حجز هذا النطاق اإلضافي إلقراض القطاعات
اإلنتاجية في االقتصاد ،بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية.
قبول طلبات تأجيل القروض  /الفوائد (الربح للمؤسسات املالية اإلسالمية) للمقترضين املتأثرين ،وخاصة املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة ،مع التأثير الفوري لألشهر الستة املقبلة دون التأثير ً
سلبا على تصنيف مخاطر هذه القروض.



تخفيض سعر الفائدة على عمليات الريبو بمقدار  75نقطة أساس ،إلى  ،%0.5وزيادة مدة عمليات الريبو إلى ثالثة أشهر كحد أقص ى.



تخفيض سعر الفائدة على خصم أذونات الخزانة الحكومية بمقدار  100نقطة أساس إلى .%1



تخفيض سعر الفائدة على عمليات مقايضة العمالت األجنبية بمقدار  50نقطة أساس وزيادة فترة تسهيل املبادلة حتى فترة أقصاها
ستة أشهر.



تخفيض سعر الفائدة عند إعادة خصم الكمبيالة والسند اإلذني (يضم توقيعين) بمقدار  100نقطة أساس إلى .%3
خفض سعر الفائدة عند إعادة خصم السندات اإلذنية بضمان مقبول بمقدار  100نقطة أساس إلى .%3.25
تخفيض سعر الفائدة عند إعادة خصم السندات اإلذنية املصحوبة بإيصال عهدة  /ائتماني بمقدار  125نقطة أساس إلى .%3.5
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البنوك العمانية تعززكفاية رأس املال
يفخر القطاع املصرفي ُ
العماني بمستويات كافية من
كفاية رأس املال حتى نهاية ديسمبر  .2019بلغت نسبة
كفاية رأس املال في نهاية عام  2019عند  %18.9مقارنة
بنسبة  %17.9في  2018أي أعلى بكثير من الحد األدنى
املطلوب من قبل البنك املركزي ُ
العماني عند .%13.5

نسبة كفاية رأس املال
18.9%

17.9%
17.4%

16.5%

ً
أعلن البنك املركزي ُ
العماني مؤخرا عن تخفيض
احتياطيات الحفاظ على رأس املال من  %2.5إلى
 %1.25كإجراء سياس ي لدعم البنوك في سياق الوضع
االقتصادي السائد .يعتقد قسم االبحاث في اوبار
كابيتال بأن هذا أمر إيجابي للبنوك وذلك من أجل
البقاء فوق الحد األدنى من املتطلبات التنظيمية.
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نمو كبيرفي قاعدة األصول
نمت إجمالي األصول املصرفية في سلطنة ُعمان
(التقليدية واإلسالمية) بمعدل نمو سنوي مركب
بنسبة  %7.4خالل  .2019-2013نمت إجمالي
موجودات القطاع بنسبة  22.9مليار ريال ُعماني عام
 2013إلى  35.2مليار ريال ُعماني عام  .2019في عام
 ،2019نمت أصول القطاع بنسبة .%3.7

CAR Ratio - %

16.1%

2018

2019

2015

2016

2017

Source: CBO

املصدر :البنك املركزي العماني

ُ

ريال
((OMRمليار
املصرفية
عماني)Oman: Total
Banking
Assets
عمان :إجمالي األصول)bn
35.2

34.0

2019

2018

31.5

29.9

30.2

2016

2015

26.0
22.9

2017

2014

2013

Source: CBO

املصدر :البنك املركزي العماني
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نمو صحي لالئتمان والودائع
ً
وفقا إلحصاءات البنك املركزي ُ
العماني ،تماسك القطاع املصرفي في السلطنة في عام  2019مع نمو ائتماني قوي بنحو  %3.1على أساس
ً
ً
سنوي ،مسجال  25.8مليار ريال ُعماني في نهاية ديسمبر  .2019كما وسجل إجمالي الودائع نموا بنسبة  %1.7على أساس سنوي ليبلغ
 23.7مليار ريال ُعماني في نهاية ديسمبر .2019
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استمرارنسبة القروض إلى اإليداع في االرتفاع
استمرت نسبة القروض إلى الودائع في ُعمان في االرتفاع
على مر السنين .في عام  ،2019بلغت نسبة القروض إلى
الودائع  %109.2مقارنة بـ  %107.8في  2018و%99.9
قبل خمس سنوات في  .2014وارتفعت نسبة القروض
إلى الودائع إلى  %109.4بحلول مارس .2020

نسبة القروض إلى الودائع
109.2%

109.2%
107.8%

Loan-to-Deposit Ratio
108.4%
103.5%
99.9%

2019

2018

2017

2016

2015

2014

99.1%

2013
Source: CBO
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البنك املركزي ُ
العماني سعرالريبو

املصدر :البنك املركزي العماني

ً
وفقا لبلومبيرج ،فإن سعر الريبو (سعر
الفائدة املستهدف الذي حدده البنك
املركزي في جهوده للتأثير على أسعار
الفائدة قصيرة األجل كجزء من
استراتيجية السياسة النقدية) ليستقر
عند  0.5نقطة أساس منذ خفض الفائدة
املعلن عنه في  18مارس  ،2020كجزء من
حزمة التحفيز ملكافحة الفيروس التاجي
(جائحة كورونا) .في ظل الظروف العادية،
يتبع سعر الريبو اتجاه أسعار سياسة
االحتياطي الفيدرالي األمريكية بسبب ربط
العملة ُ
العمانية بالدوالر األمريكي.
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ربحية القطاع املصرفي تواصل نموها

89

97 96 99 97

91

96

77

87 89

77

87

85 82

90

84

4Q19

3Q19

2Q19

1Q19

4Q18

3Q18

2Q18

1Q18

4Q17

3Q17

2Q17

1Q17

4Q16

3Q16

2Q16

1Q16

شهدت الشركات املدرجة في القطاع
ً
املصرفي العماني نموا بمعدل سنوي
مركب بلغ  %2في صافي الدخل خالل
الفترة  .2019-2016حيث استمر
القطاع املصرفي في الحفاظ على
ربحيته على الرغم من التحديات
املختلفة التي واجهته خالل السنوات
العديدة املاضية .نمت األرباح
اإلجمالية للقطاع املصرفي من 340.9
مليون ريال ُعماني في عام  2016إلى
 362مليون ريال ُعماني في عام .2019

عماني)
( (OMRمليون ريال
املصرفي العماني
Oman Banking Sector
Profitability
ربحية القطاع )mn

Source: MSM

املصدر :سوق مسقط لألوراق املالية
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تحديد املؤشرات النقدية واملصرفية في ُعمان
2015

2016

2017

2018

2019

املؤشرات النقدية
النقد مع الجمهور (مليون ريال عماني)

1,395

1,299

1,266

1,242

1,611

عرض النقد ( M1 -مليون ريال عماني)

5,368

4,979

4,941

4,930

5,344

15,146

15,424

16,069

17,400

17,752

6,746

7,791

6,186

6,686

6,407

عرض النقد بمعناه الواسع ( M2 -مليون ريال ُعماني)
األصول األجنبية للبنك املركزي ُ
العماني (مليون ريال
عماني)

املؤشرات املصرفية
16

16

16

16

16

عدد البنوك التقليدية
عدد فروع البنوك التقليدية

468

470

436

449

451

عدد فروع البنوك اإلسالمية

60

70

76

81

84
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2015

2016

2017

2018

2019

املؤشرات املالية
%75.8

%87.3

%86.5

%82.2

%88.1

االئتمان املصرفي للناتج املحلي اإلجمالي
االئتمان املصرفي للناتج املحلي غير النفطي

%104.5

%112.9

%116.3

%120.2

%126.1

الودائع البنكية إلى الناتج املحلي اإلجمالي

%73.3

%806.0

%79.3

%76.3

%80.6

%101.0

%104.2

%106.5

%111.6

%115.3

عرض النقد بمعناه الواسع الى الناتج املحلي االجمالي

%57.2

%60.0

%57.5

%57.1

%60.6

عرض النقد بمعناه الواسع إلى الناتج املحلي غير النفطي

%78.8

%78.7

%79.4

%83.5

%86.8

الودائع البنكية للناتج املحلي اإلجمالي غير النفطي

املصدر :البنك املركزي العماني ،أوبار كابيتال
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 -15نبذة ووصف لبنك ُعمان العربي
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التاريخ والعمليات
تأسس بنك ُعمان العربي في سلطنة ُعمان بتاريخ  1أكتوبر  1984كشركة مساهمة ُعمانية محدودة لديه عدة فروع في ُعمان .يتمثل
نشاطه الرئيس ي في األنشطة املصرفية التجارية من خالل شبكة من الفروع في السلطنة .يعمل بنك ُعمان العربي في ُعمان بموجب
ترخيص مصرفي صادر عن البنك املركزي ُ
العماني ومغطى بنظام تأمين الودائع املصرفية.
بدأت اليسر ،نافذة الخدمات املصرفية اإلسالمية لبنك ُعمان العربي ،عملياتها في  14يوليو  2013وتعمل بموجب ترخيص مصرفي
إسالمي منحه البنك املركزي ُ
العماني .تتمثل األنشطة الرئيسية لليسر في توفير التمويل املتوافق مع الشريعة اإلسالمية ،وقبول الودائع
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وغيرها من األنشطة املسموح بها بموجب الخدمات املصرفية اإلسالمية الخاضعة للرقابة من قبل البنك
املركزي ُ
العماني كما هو محدد في إطار الترخيص.
على مدى العقود الثالثة املاضية ،قام بنك ُعمان العربي بتوسيع نطاق تغطيته وشموليته باستمرار وكذلك منتجاته وخدماته لتزويد
العمالء في السلطنة بمجموعة شاملة من الحلول املبتكرة في الخدمات املصرفية لألفراد وتمويل الشركات واملشاريع والخدمات املصرفية
االستثمارية والتمويل التجاري والخدمات املصرفية اإلسالمية.
ً
في  31ديسمبر  ،2019كان لدى بنك ُعمان العربي  70فرعا ومكاتب تمثيلية ،و 152جهاز صراف آلي في مواقع استراتيجية تخدم وتغطي
جميع أنحاء السلطنة.
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نظرة عامة على الشؤون املالية
ارتفعت أرباح بنك ُعمان العربي بنسبة  .%8.3إلى  32.6مليون ريال ُعماني للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2019من  30.1مليون ريال ُعماني
للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2018وهو ما يمثل زيادة بنسبة  .%13.5من  26.5مليون ريال ُعماني للسنة املنتهية في  31ديسمبر .2017
وارتفع إجمالي أصول بنك ُعمان العربي بنسبة  .%7.2إلى  2.5مليار ريال عماني في  31ديسمبر  2019من  2.3مليار ريال ُعماني كما في 31
ديسمبر  ،2018وهو ما يمثل زيادة بنسبة  .%8.9من  2.1مليار ريال ُعماني كما في  31ديسمبر .2017
وارتفع إجمالي حقوق امللكية لبنك ُعمان العربي العائد ملساهمي بنك ُعمان العربي بنسبة  .%4.2إلى  296.3مليون ريال ُعماني كما في 31
ً
ديسمبر  2019من  284.3مليون ريال ُعماني كما في  31ديسمبر  ،2018وهو ما يمثل زيادة بنسبة  .٪3.2وأيضا من  275.5مليون ريال
ُعماني كما في  31ديسمبر  2017محققة  26.6مليون ريال عماني للسنة املنتهية في  31ديسمبر .2017
ُ
ً
وفقا إلرشادات البنك املركزي ُ
العماني ،طلب من بنك ُعمان العربي الحفاظ على نسبة كفاية رأس املال عند حد أدنى يبلغ .%12.875
ً
واعتبارا من  1يناير  ،2019للحفاظ على نسبة كفاية رأس املال عند
(بما في ذلك احتياطي الحفاظ على رأس املال) في  31ديسمبر ،2018
ً
(محسوبا وفقاً
ُ
حد أدنى يبلغ ( .%13.5بما في ذلك عازلة الحفاظ على رأس املال) .بلغ إجمالي معدل كفاية رأس املال لبنك عمان العربي
لتوجيهات البنك املركزي ُ
العماني) في  31ديسمبر  2019ما نسبته  ،%15.2وفي  31ديسمبر  2018كان  .%16.54وفي  31ديسمبر 2017
سجل  .%15.69وبلغت نسبة رأس املال لبنك ُعمان العربي  .%14.31في  31ديسمبر  2019سجل  .%15.25كما في  31ديسمبر 2018
وسجل  .%14.10كما في  31ديسمبر .2017
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 31مارس  - 2020الربح والخسارة
مع نمو قوي بنسبة  %11في صافي ايرادات الفوائد ،ويرجع ذلك ً
أساسا إلى املعدل اإليجابي والتباين في حجم القروض التجارية والقروض
قصيرة األجل  ،فقد زاد إجمالي دخل البنك بنسبة  %6إلى  24.6مليون ريال عماني على الرغم من تسجيل نسبة  %10من الدخل الغير
ممول يعود بشكل رئيس ي بسبب انخفاض رسوم قروض الشركات واإليرادات التجارية .في حين ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة %9
بسبب التبرع لوزارة الصحة فيما يتعلق بجائحة كوفيد  19وباستثناء هذه املصروفات  ،كانت الزيادة في التكلفة تتماش ى مع التعديالت
التضخمية.
ً
حققت األرباح التشغيلية على مستوى األعمال األساسية ارتفاعا بنسبة  %3على الرغم من أن معدل نمو دخل البنك ملعدل نمو النفقات
كانت سلبية حيث تجاوز نمو التكلفة نمو الدخل .بلغ تقدير خسائر االئتمان املتوقعة للعام املاض ي  3.6مليون ريال عماني بسبب
تصنيف حسابات الشركات الكبيرة .ومع ذلك  ،فإن عدم وجود أي إصدار في الفترة الحالية قد بلغ ذروته في صافي املخصصات وزيادة
رسوم الخسائر االئتمانية املتوقعة بنسبة  .%59نتج عنه انخفاض صافي الربح بنسبة  %13إلى  6.25مليون ريال عماني.
31مارس  2020باملقارنة مع  31مارس 2019
نمت إجمالي قاعدة األصول بنسبة  %8على أساس سنوي ويرجع ذلك بشكل رئيس ي إلى نمو صافي القروض املستحقة من البنوك
واالستثمارات .كان النمو السنوي في محفظة الشركات التقليدية بشكل رئيس ي في القروض التجارية والقروض قصيرة األجل التي نمت
بنسبة  %21و %34على التوالي  ،في حين انخفضت محفظة االفراد بشكل هامش ي على الرغم من النمو في قروض اإلسكان بنسبة %6
التي تم تعويضها من خالل انخفاض القروض االستهالكية بنسبة .%5
ارتفعت االستثمارات في السندات الحكومية وسندات الشركات لالستفادة من عائدات أعلى وانخفاض املخاطر .في حين تم استخدام أي
أموال إضافية أخرى لتوليد عائد أعلى من قبل البنوك ،حيث تباطأت طرق اإلقراض.
ومع تجاوز نمو الودائع لنمو القروض  ،انخفضت القروض املقدمة للودائع على أساس سنوي بنسبة  ،%2.1ونمت ودائع حساب توفير
الحساب الجاري منخفضة التكلفة بمعدل أعلى من الودائع ألجل .وشهدت الودائع التقليدية نمو الحسابات الجارية بنسبة ،%15
وحسابات التوفير بنسبة  ،%8والودائع ألجل بنسبة .%1
 31مارس  2020باملقارنة مع  31ديسمبر 2019
ً
في حين نما إجمالي قاعدة األصول بنحو  ،%3ظل صافي القروض والسلف مستقرا ،حيث تم تجميد أي زخم نمو منذ بداية العام بعد
جائحة كوفيد  19والتباطؤ في االقتصاد مع بدء القروض قصيرة األجل إلى انخفاض عقودها بنسبة  %4.3على الرغم من ذلك  ،ارتفعت
نسبة السحب على املكشوف للشركات بواقع  ،%9.4ونمت الفواتير املخصومة بنسبة  ،%5.7وظلت القروض التجارية ثابتة مع نمو
بنسبة  .%1كما بقيت قروض األفراد ثابتة ملدة  3أشهر مع استمرار قروض املستهلكين وقروض اإلسكان التي تمثل  %96من املحفظة.
تستمر االستثمارات في السندات الحكومية في النمو حيث تتم إعادة استثمار الفائض النقدي لالستفادة من زيادة العائدات ،وبينما
زادت القروض املصرفية بما يقارب  3أضعاف ،كما وارتفعت الودائع املصرفية بأكثر من  3أضعاف حيث تم إدارة النقد واألرصدة النقدية
مع البنك املركزي بشكل أكثر فعالية.
ارتفعت ودائع العمالء التي تمثل  %92من التمويل اإلجمالي بشكل هامش ي بنسبة  %1.4حيث نما تجميع ودائع األفراد بنسبة تزيد عن
 %5مع انخفاض ودائع الشركات بنسبة  %0.5فقط .وعلى املستوى املوحد نمت ودائع حساب توفير الحساب الجاري بنسبة .%12
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(محسوبا ً
ً
وفقا للمبادئ التوجيهية للبنك املركزي العماني)  %15.03ونسبة رأس
في  31مارس  ،2020سجل إجمالي نسبة كفاية رأس املال
املال من املستوى األول .%14.15
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التصنيفات

ً
اعتبارا من تاريخ مستند العرض املاثلة ،حصل بنك ُعمان العربي على التصنيف التالي من وكالة موديز:
·

تصنيفات الودائع طويلة األجل بالعملة املحلية عند ( Ba2مع توقعات سلبية)؛

·

ودائع طويلة األجل بالعملة األجنبية في ( Ba3مع توقعات سلبية)؛ و

·

تقييم االئتمان األساس ي في .Ba3

في تاريخ وثيقة العرض املاثلة ،حصل بنك ُعمان العربي على التصنيفات التالية من كابيتال انتليجنس:
·

تصنيفات الودائع طويلة األجل بالعملة األجنبية في ( + BBمع توقعات سلبية)؛

·

تصنيفات الودائع قصيرة األجل بالعملة األجنبية عند ( Bمع توقعات سلبية)؛ و

·

تصنيفات قوة التمويل األساسية عند ' 'bbb-تصنيف البنك املستقل عند'( "bbمع توقعات سلبية) -
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الجوائز

ً
حاز بنك ُعمان العربي مؤخرا على عدد من الجوائز منها:
·

جوائز بانكر ميدل إيست للمنتجات  :2019أفضل الخدمات املصرفية (عمان)  -أفضل الخدمات املصرفية لألفراد ُ
(عمان).
جوائز ُعمان املصرفية واملالية :جائزة التميز في الحلول املصرفية املبتكرة .2018

·

جائزة  STP Awards 2018مباشرة من خالل جائزة التميز في املعالجة للمدفوعات بالدوالر األمريكي.
جوائز تريند مايكرو لتميز العمالء 2018 :جائزة التميز في العمالء عن املمارسات األمنية املتميزة.
جائزة دار العطاء الخيرية :وقد تم تكريم بنك ُعمان العربي وتقديره لدعمه املستمر للمنظمات الخيرية وأنشطتها املختلفة في جميع أنحاء
ُعمان.
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االستراتيجية

·
·
·

يهدف بنك ُعمان العربي إلى تحسين النشر اآلمن لرأسماله وتعظيم أوجه التآزر مع البنك العربي والشركة العمانية العاملية للتنمية
واالستثمار من أجل وضع بنك ُعمان العربي كواحد من أكبر ثالثة بنوك من حيث األصول في ُعمان وتزويد مساهمي ُعمان العربي بالبنك
على معدل عائد مناسب الى حقوق امللكية ،مع تزويد عمالئه في نفس الوقت بتجربة مصرفية فضلى وتوظيف أفضل املواهب ورعاية
موظفيه.
إن اإلستراتيجية الحالية هي جزء من خطة بنك ُعمان العربي للتحول من بنك تقليدي إلى بنك رقمي حديث ،مع الحفاظ على نظرة
مستقبلية حكيمة في أعماله .االستراتيجية مبنية على ثالثة مبادئ أساسية )1( :االستفادة من املكاسب )2( ،تسريع النمو و( )3ابتكار
عروض الخدمات .تشكل املبادئ األساسية ً
جزءا من عملية مستمرة تمكن بنك ُعمان العربي من االستفادة من نقاط قوته وفرصه،
وبالتالي تسريع نمو األصول واألرباح وابتكار عروضه لزيادة االستفادة منه.
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إن االستحواذ على بنك العز اإلسالمي هو جزء من استراتيجية بنك ُعمان العربي لتحقيق حصة سوقية أكبر في الخدمات املصرفية
اإلسالمية والقدرة على توسيع قاعدة عمالئه في كل من القطاعين املصرفي اإلسالمي والتقليدي .وسيحصل الكيان املصرفي اإلسالمي
الناتج على  %20حصة من السوق مع مجموعة واسعة من املنتجات والخدمات .سيواصل بنك ُعمان العربي استكشاف الفرص األخرى
لعمليات االندماج واالستحواذ كاستراتيجية لتحقيق وفورات الحجم وكذلك تعزيز موقعه في السوق.
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املنافسة والقوى التنافسية
يخضع بنك ُعمان العربي للمنافسة في ُعمان مع البنوك املحلية واألجنبية .حتى  31ديسمبر  ،2019كان هناك سبعة بنوك محلية تعمل
في عمان ،وتسعة بنوك أجنبية ،وبنكين إسالميين وستة نوافذ إسالمية (املصدر :التقرير الفصلي للبنك املركزي ُ
العماني ديسمبر .)2019
محليا تتمتع ً
على الرغم من أن البنوك املؤسسة ً
عموما بعالقات أقوى مع املواطنين العمانيين والشركات التي تم تأسيسها في عمان ،فقد
تتمتع البنوك األجنبية بموارد أكبر وقدرة على االستفادة من خبراتها الدولية والحصول على تمويل أرخص.

يعتقد بنك ُعمان العربي أن نقاط قوته التنافسية هي:
 عالقات حكومية طويلة األمد. عالقات تعاون قوية مع الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار والبنك العربي. حصة سوقية كبيرة في تمويل التجارة وأعمال الصرف األجنبي. التزام قوي باالبتكار. مجموعة املواهب املتحمسة. قدرات مصرفية إسالمية قوية. -الحوكمة القوية وثقافة إدارة املخاطر.
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-

قطاعات التقاريراملالية واألعمال
ألغراض إعداد التقارير املالية يتم تصنيف األنشطة التجارية لبنك ُعمان العربي ضمن القطاعات التالية:
الخدمات املصرفية لألفراد :الحسابات الجارية للعمالء  ،واملدخرات ،والودائع ،ومنتجات التوفير االستثماري ،والحافظ االمين،
وبطاقات االئتمان والخصم ،والقروض االستهالكية والرهونات العقارية؛
الخدمات املصرفية للشركات :الحسابات الجارية والودائع والسحب على املكشوف والقروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والعمالت
األجنبية؛
ُ
الخزينة :مجموعة من منتجات وخدمات الخزانة بما في ذلك سوق النقد والعمالت األجنبية لعمالء بنك عمان العربي باإلضافة إلى إدارة
السيولة ومخاطر السوق.
املكتب الرئيس ي والدعم :وظائف التشغيل والدعم؛ و
الخدمات املصرفية اإلسالمية "اليسر" :حسابات جارية للعمالء ،مدخرات ،ودائع ،منتجات ادخار استثماري ،حافظ أمين ،بطاقات
ائتمان وخصم ،قروض استهالكية ورهون عقارية ودائع تحت الطلب ،ودائع الوكالة واملضاربة ،تمويل املرابحة ،تمويل اإلجارة.
فيما يلي ملخص لبعض املعلومات املالية القطاعية كما في وللسنوات املنتهية في  31ديسمبر  2019و 31ديسمبر  2018و 31ديسمبر
.2017
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2019/12/31

إيرادات الفوائد
مصاريف الفائدة
إيرادات تشغيلية أخرى
إجمالي الدخل التشغيلي
األصول
االلتزامات
بدل انخفاض القيمة

الخدمات
املصرفية
لألفراد

الخدمات
املصرفية
للشركات

39,370
()6,550
4,682
37,502
720,133
561,785
8,405

64,726
()9,582
9,517
64,661
1,149,911
1,292,571
42,093

املكتب
الخزينة
الرئيس ي
والدعم
ألف ريال عماني
367
9,462
()23,408
()2,100
175
2,669
22,866
10,031
73,136
388,468
92,253
31,465
354

الصيرفة
اإلسالمية
"اليسر"

اإلجمالي

3,634
3,634
165,479
147,212
3,062

113,925
()41,640
20,677
92,962
2,497,129
2,128,286
53,914

 31ديسمبر 2018

إيرادات الفوائد
مصاريف الفائدة
إيرادات تشغيلية أخرى
إجمالي الدخل التشغيلي
األصول
االلتزامات
بدل انخفاض القيمة

الخدمات
املصرفية
لألفراد

الخدمات
املصرفية
للشركات

38,476
()5,305
6,023
39,194
730,847
501,833
8,992

55,108
()12,346
9,208
51,970
1,034,631
1,246,581
44,909

املكتب
الرئيس ي
والدعم

الصيرفة
اإلسالمية
"اليسر"

الخزينة

ألف ريال عماني
323
6,677
()16,010
()400
170
2,662
()15,517
8,939
34,131
382,979
51,575
47,008
538

3,058
3,058
146,230
124,945
1,318

اإلجمالي

100,584
()34,061
21,121
87,644
2,328,818
1,971,942
55,757

 31ديسمبر 2017

الخدمات
املصرفية
لألفراد

الخدمات
املصرفية
للشركات

املكتب
الرئيس ي
والدعم

الخزينة

الصيرفة
اإلسالمية
"اليسر"

اإلجمالي

ألف ريال عماني
إيرادات الفوائد
مصاريف الفائدة
إيرادات تشغيلية أخرى
إجمالي الدخل التشغيلي
األصول
االلتزامات
بدل انخفاض القيمة

37,558

46,762

3,521

274

-

88,115

()5,268
7,753

()10,560
8,499

()14
2,629

()16,674
1,256

2,002

()32,516
22,139

40,043
689,448

44,701
931,871

6,136
375,260

()15,144
38,943

2,002
103,477

77,738
2,138,999

488,072
17,707

1,168,879
31,769

2,985
-

81,371
-

92,144
983

1,833,451
50,459
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البيانات املالية كاملة من بنك ُعمان العربي للسنوات املنتهية في  31ديسمبر  2019و 2018و 2017متاحة على املوقع اإللكتروني لبنك ُعمان العربي
(http://www.oman-arabbank.com/home/about-us/financial-statements/).
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الخدمات املصرفية لألفراد
كما في  31ديسمبر  ،2019بلغت أصول التجزئة املصرفية لبنك ُعمان العربي  720.1مليون ريال ُعماني ،وشكلت  .%28.8من إجمالي
أصول البنك العماني العربي (مقارنة بـ  730.8مليون ريال عماني بنسبة  ٪31.4كما في  31ديسمبر  2018و 689.4مليون ريال عماني
بنسبة  ٪32.2كما في  31ديسمبر  .)2017كما في  31ديسمبر  ،2019قدم بنك عمان العربي املنتجات والخدمات املصرفية لألفراد لعدد
 334,206عميل.
للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2019حققت األنشطة املصرفية لألفراد إيرادات تشغيلية بلغت  37.5مليون ريال عماني ،أي ما يمثل
 .%40.3من إجمالي الدخل التشغيلي لبنك ُعمان العربي (مقارنة بـ  39.2مليون ريال عماني و %44.7للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018
و 40.0مليون ريال عماني بنسبة  %51.5للسنة املنتهية في  31ديسمبر .)2017

15-9

الخدمات املصرفية للشركات
كما في  31ديسمبر  ،2019بلغت األصول املصرفية للشركات في بنك ُعمان العربي  1.1مليار ريال عماني وشكلت  .%46من إجمالي أصول
بنك ُعمان العربي (مقابل  1.0مليار ريال عماني %44.4 ،كما في  31ديسمبر  2018و 0.9مليار ريال عماني %43.6 ،كما في  31ديسمبر
 .)2017كما في  31ديسمبر  ،2019قدم بنك عمان العربي منتجات وخدمات مصرفية للشركات إلى  17,945عميل.
ّ
للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2019ولدت األنشطة املصرفية للشركات إيرادات تشغيلية بلغت  64.7مليون ريال عماني تمثل .%69.7
من إجمالي الدخل التشغيلي لبنك عمان العربي (مقابل  52مليون ريال عماني تمثل نسبة  .%59.3للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018
و 44.7مليون ريال عماني ،تمثل  %57.5للسنة املنتهية في  31ديسمبر .)2017

 15-10خدمات الخزينة
يقدم قسم الخزانة واالستثمار في بنك ُعمان العربي لعمالئه مجموعة واسعة من منتجات الخزينة مع حمايتها من املخاطر غير املتوقعة
في أعمال الخزانة .ويعمل بها فريق ذو خبرة عالية مدعوم من البنك العربي الشريك االستراتيجي ملجموعة بنك ُعمان العربي .كما في 31
ديسمبر  ،2019بلغت أصول الخزينة لبنك ُعمان العربي  388مليون ريال ُعماني وتمثل  %15.6من إجمالي أصول البنك ُعمان العربي
(مقابل  383مليون ريال عماني ،%16.4 ،كما في  31ديسمبر  2018و 375مليون ريال عماني تمثل  ،%17.5كما في  31ديسمبر .)2017
للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2019حققت أنشطة الخزانة إيرادات تشغيلية بلغت  10.0مليون ريال عماني ،أي ما نسبته  .٪10.8من
إجمالي الدخل التشغيلي لبنك عمان العربي (مقابل  8.9مليون ريال عماني .%10.2 ،للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2018و 6.1مليون ريال
عماني تمثل نسبة  %7.9للسنة املنتهية في  31ديسمبر .)2017
يتماش ى قسم الخزينة بنشاط مع األعمال األساسية وعمالئه.

49

 15-11املصرفية اإلسالمية  -اليسر
تتطلع اليسر ،النافذة املصرفية اإلسالمية لبنك ُعمان العربي ،إلى تزويد عمالئه باملنتجات املبتكرة املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
وخدمات العمالء املمتازة من خالل قنوات التوزيع الحديثة وبأسعار تنافسية.
تتمتع عمليات اليسرً ،
وفقا ملؤسسة التمويل الدولي ،بنظام مصرفي أساس ي منفصل ،وفروع مخصصة منفصلة ووظائف موظفين
رئيسيين لضمان عدم تداخل الخدمات التقليدية واإلسالمية ،والفصل بين الوظائف األساسية وتسويق املنتجات والخدمات املصرفية
اإلسالمية .كما خصص بنك ُعمان العربي رأس املال بشكل منفصل لتقديم الخدمات واملنتجات املصرفية اإلسالمية.
يتكون هيكل حوكمة االمتثال في اليسر من هيئة رقابة شرعية مستقلة وإدارة الشريعة الداخلية التي تشمل التدقيق الشرعي واالمتثال
للشريعة ووظائف مخاطر الشريعة .تقدم اليسر منتجات الخدمات املصرفية لألفراد والشركات لتلبية االحتياجات املصرفية للعمالء
األفراد والشركات من خالل منتجاتها وخدماتها املختلفة .تمت املوافقة على جميع املنتجات التي تقدمها شركة اليسر من قبل هيئة
ً
الرقابة الشرعية واستنادا إلى الهياكل الشرعية املقبولة على نطاق واسع مثل املرابحة واإلجارة واملضاربة واملشركة املتناقصة والوكالة
والوعد واالستصناع.
يعمل اليسر مع سبعة فروع مخصصة في مواقع استراتيجية في املدن الرئيسية في ُعمان.
كما في  31ديسمبر  ،2019بلغت أصول اليسر  165مليون ريال عماني وشكلت  .%6.6من إجمالي أصول بنك ُعمان العربي (مقابل 146
مليون ريال عماني ،%6.3 ،كما في  31ديسمبر  2018و 103مليون ريال عماني ،%4.8 ،كما في  31ديسمبر .)2017
بالنسبة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2019حققت أنشطة اليسر إيرادات تشغيلية بلغت  3.6مليون ريال عماني والتي شكلت .%3.9
من إجمالي الدخل التشغيلي لبنك عمان العربي (مقارنة بـ  3.1مليون ريال عماني .%3.5 ،للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2018و 2.0مليون
ريال عماني %2.6 ،للسنة املنتهية في  31ديسمبر .)2017

 15-12اداء التشغيل
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 15-13مقارنة األقران
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 15-14األقسام الرئيسية األخرى
 15-14-1القسم القانوني
املهام الرئيسية للدائرة القانونية لبنك ُعمان العربي هي:
· التأكد من التزام بنك ُعمان العربي بالقوانين واللوائح بالتنسيق مع التدقيق الداخلي وإدارة االمتثال وإدارة املخاطر؛
·

مراجعة الوثائق الدستورية لبنك عمان العربي وكذلك أي تعديالت الحقة عليها بما يتوافق مع القوانين واألنظمة النافذة.

·

مراجعة واعتماد النشرات التي تؤكد أنها تفي بجميع املتطلبات القانونية وأن املعلومات غير املالية الواردة فيها تتماش ى مع أحكام
القوانين واللوائح املعمول بها في ُعمان والوثائق الدستورية لبنك ُعمان العربي؛
ً
إعداد ومراجعة واعتماد العقود واالتفاقيات التي يكون بنك ُعمان العربي طرفا فيها للتأكد من أنها تلبي جميع املتطلبات القانونية؛
مراجعة واعتماد نماذج الترشيح املتعلقة بعضوية مجلس إدارة بنك ُعمان العربي والتأكد من استيفائها لجميع املعلومات والبيانات
املطلوبة ،وأن عملية االنتخاب تتم ً
وفقا للقوانين املعمول بها؛

·
·
·
·

مراجعة ودراسة حاالت االحتيال واالختالس والسرقة والضرر في بنك ُعمان العربي وتقديم املشورة القانونية املناسبة بشأنها.
مراجعة جميع وسائل حماية أصول بنك ُعمان العربي وحقوقه.
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·
·
·
·

إبداء الرأي في القضايا القانونية وغيرها من القضايا املحالة إليها من قبل إدارة بنك ُعمان العربي؛
التحدث وتمثيل بنك ُعمان العربي وإدارة جميع القضايا في املحاكم والهيئات وهيئات التحقيق واملالحقة وشرطة ُعمان السلطانية
والوالية القضائية واللجان اإلدارية وغيرها من نقاط التحقيق الرسمي؛
ُ
تولي جميع القضايا واملراسيم والدفاع عنها وإدارتها والدفاع عنها وإدارتها مع شرطة عمان السلطانية والهيئات القانونية األخرى؛ و
ً
إجراء الدراسات والبحوث القانونية التي تهدف إلى تطوير اإلجراءات القانونية وحماية مصالح بنك ُعمان العربي وفقا للتعليمات
الصادرة من وقت آلخر.

 15-14-2إدارة االلتزام
إن إدارة االمتثال مسؤولة عن تطوير سياسة االمتثال لبنك عمان العربي وضمان تنفيذها في جميع أنحاء بنك عمان العربي .تشمل
مسؤوليات إدارة االمتثال ما يلي:
· مراقبة أنشطة مكافحة غسل األموال وأي أنشطة ذات صلة بما في ذلك التواصل مع البنك املركزي ُ
العماني وشرطة ُعمان
السلطانية وإعداد جميع التقارير والتدريب الالزم للموظفين؛
· تقييم العمليات الداخلية لبنك ُعمان العربي للتأكد من مالءمتها وكفاءتها وضمان االمتثال للقوانين واللوائح وأي توجيهات؛
·

تقديم تقارير حول االمتثال التشغيلي داخل بنك ُعمان العربي إلى لجنة االمتثال واملخاطر ،وعمل نسخة للرئيس التنفيذي في كل
تقرير؛ و

·

مراقبة االمتثال للجزاءات الدولية.

 15-14-3التدقيق الداخلي
ً
يقدم قسم التدقيق الداخلي ً
تأكيدا مستقال ملجلس إدارة بنك ُعمان العربي واإلدارة التنفيذية واملنظم باتباع السياسات واإلجراءات وأن
ً
اإلدارة تتخذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة وفي الوقت املناسب استجابة لنقاط الضعف املحددة في الرقابة الداخلية.
بينما تقع مسؤولية تحديد وإدارة املخاطر على عاتق اإلدارة ،فإن دور قسم التدقيق الداخلي هو تقديم تأكيدات بأن تلك املخاطر قد
تمت إدارتها بشكل صحيح .يتم تحقيق ذلك من خالل إجراء نهج تدقيق قائم على املخاطر ينظر في املخاطر التشغيلية واملالية والتنظيمية
ومخاطر تكنولوجيا املعلومات.
يخضع قسم التدقيق الداخلي ملراجعة خارجية للجودة كل خمس سنوات تماشيا مع املعايير الدولية إلطار املمارسات املهنية الصادر
عن معهد املدققين الداخليين.
 15-14-4قسم إدارة املخاطر
يقدم قسم إدارة املخاطر تقاريره إلى لجنة االمتثال واملخاطر وعلى أساس تشغيلي يومي ،فإنه يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي .ومن
بين مسؤوليات قسم إدارة املخاطر:
 تحليل جميع املخاطر بما في ذلك مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل؛


تطوير منهجيات لقياس ومراقبة كل خطر؛



التوصية بحدود لجنة االمتثال واملخاطر واعتماد االستثناءات من سياسات البنك واإلبالغ عنها وتسجيلها؛
تقديم معلومات عن مقاييس املخاطر وعن ملف املخاطر في بنك ُعمان العربي إلى اإلدارة العليا في بنك ُعمان العربي وإلى مجلس
إدارة بنك ُعمان العربي؛ و
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توفير معلومات املخاطر الستخدامها في البيانات والتقارير العامة لبنك ُعمان العربي.

 15-14-5هيئة الرقابة الشرعية
يشرف على عملية الصيرفة اإلسالمية في اليسر هيئة الرقابة الشرعية مستقلة ،يتألف من ثالثة علماء إسالميين معروفين وذوي سمعة
عالية ،مع خبرة بارزة في الصناعة املصرفية اإلسالمية.
إن هيئة الرقابة الشرعية هي السلطة املسئولة النهائية في اليسر في األمور املتعلقة بالشريعة .هو هيكل الحوكمة الشرعية الذي يعتمد
عليه مجلس إدارة بنك ُعمان العربي في جميع األمور املتعلقة بالشريعة في سياق األعمال العادية وعمليات اليسر .فتوى وأحكام هيئة
الرقابة الشرعية ملزمة لجميع املنتجات والخدمات التي تقدمها اليسر للخدمات املصرفية اإلسالمية.

إن هيئة الرقابة الشرعية مكلفة بواجب توجيه ومراجعة واإلشراف على أنشطة بنك اليسر اإلسالمي لضمان التزامها بمبادئ الشريعة
اإلسالمية .املسؤوليات الرئيسية لهيئة الرقابة الشرعية هي:
ُ
 تقديم املشورة ملجلس إدارة بنك ُعمان العربي وإدارة بنك عمان العربي بشأن املسائل الشرعية في العمليات التجارية لليسر؛
 إجراء مراجعات شرعية إلطالق املنتج بعد ذلك؛


مراجعة واعتماد جميع الوثائق ذات الصلة والعقود القانونية املرتبطة بمنتجات وخدمات اليسر؛
املساعدة في الشؤون الشرعية للحصول على املشورة عند الطلب؛



مراجعة واعتماد أعمال التدقيق الداخلي في الشريعة ووظيفة االمتثال للشريعة؛



اعتماد أدلة الحوكمة الشرعية واملراجعات الالحقة؛
ُ
تقديم تقارير إلى مجلس إدارة بنك ُعمان العربي ومساهمي بنك عمان العربي عن التزام عمليات اليسر بالشريعة من أجل نشرها
كجزء من تقريرها السنوي؛
اإلشراف على الصندوق الخيري لخدمة اليسر اإلسالمية .و
ً
مراجعة واعتماد صناديق االستثمار لضمان إدارة الصندوق وإدارته وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية.







السيرالذاتية ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية
عصام العنيزي  -الرئيس
د .العنزي عضو هيئة تدريس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت .حاصل على دكتوراه في الفقه اإلسالمي من الجامعة
األردنية ودرجة املاجستير في الشريعة اإلسالمية من جامعة الكويت .والدكتور العنزي عضو في العديد من الهيئات الشرعية البارزة ،مثل
هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وبنك البحرين اإلسالمي ،ودار االستثمار .والدكتور العنزي متحدث دائم في
املؤتمرات والندوات التي تركز على التمويل والفقه اإلسالمي .كما نشر العديد من األوراق البحثية حول موضوعات تتعلق باملصارف
والتمويل اإلسالمي.
ً
د .أحمد عيادي  -عضوا
يحمل الدكتور العيادي درجة الدكتوراه في االقتصاد اإلسالمي من جامعة القرآن الكريم في السودان ودرجة املاجستير في االقتصاد
اإلسالمي من جامعة اليرموك في األردن .حاصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الشرعية من الجامعة األردنية .د .عيادي عضو في
العديد من لجان الشريعة في األردن ،وقد أجرى العديد من الدورات التدريبية في مجال الصيرفة والتمويل اإلسالمي .يتمتع الدكتور
عيادي بخلفية أكاديمية واسعة ويشرف على عدد من طالب الدكتوراه .كما نشر العديد من الكتب واملقاالت في مجالت معروفة ،وقدم
العديد من األوراق املالية واملصرفية اإلسالمية خالل املؤتمرات الدولية.
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د .عبد العزيز القصار  -عضو
د .عبد العزيز القصار عضو هيئة تدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت .حاصل على دكتوراه في الفقه املقارن من كلية الشريعة
بجامعة األزهر ودرجة املاجستير في الفقه املقارن من نفس الجامعة .الدكتور القصار عضو في العديد من الهيئات الشرعية البارزة ،مثل
البنك األهلي املتحد (الكويت) ،بنك إيالف (البحرين) ،بنك الكويت الدولي (الكويت) ،شركة إعادة التأمين املاليزية ،شركة الفجر إلعادة
التأمين (الكويت) .الدكتور القصار متحدث دائم في املؤتمرات والندوات التي تركز على التمويل والفقه اإلسالمي .يساهم بانتظام بأوراقه
في عدد من املجالت حول مواضيع تتعلق بالتمويل اإلسالمي والشريعة اإلسالمية.

 15-15شبكة الفروع وتوزيع املنتجات
 15-15-1الفروع
ً
ً
ً
كما في  31ديسمبر  ،2019كان لدى بنك ُعمان العربي شبكة واسعة من  57فرعا تقليديا وسبعة فروع إسالمية (والتي تخدم حصريا
عمالء اليسر) وستة مكاتب تمثيلية تعمل في ُعمان .ال تزال شبكة فروع بنك ُعمان العربي هي القناة الرئيسية التي يدير من خاللها عمالء
التجزئة والشركات أعمالهم املصرفية .كما في  31ديسمبر  ،2019كان لدى بنك ُعمان العربي  152جهاز صراف آلي ،وآالت إيداع نقدي
وماكينات وآالت كاملة الوظائف.
 15-15-2قنوات التوزيع األخرى
وقد تم التوقيع على قناة التوزيع األخرى لبنك ُعمان العربي لتمكين العمالء من تقديم خدمات فعالة ومتفوقة .إلى جانب التوزيع املادي
للفروع ،يمتلك بنك ُعمان العربي القنوات البديلة والتوزيع التالية.
· مركز االتصال '"في الخدمة" يمكن لعمالء بنك ُعمان العربي االتصال بمركز اتصال بنك ُعمان العربي "في الخدمة" على مدار

·

·

الساعة طوال أيام األسبوع .يمكن للعمالء اختيار الخدمات املصرفية الذاتية للدخول إلى معلومات الحساب والبطاقة أو التحدث
إلى ممثلي الخدمة املؤهلين وذوي املعرفة العالية لالستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك :االستعالم عن الرصيد،
ودفع فواتير الخدمات ،ومدفوعات بطاقات االئتمان ،وتحويل األموال ،وطلبات إدارة الحساب ،وشحن رصيد املوبايل وإدارة
املعامالت والحد االئتماني وتحديث السجالت املصرفية.
الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت والهاتف املحمول :باستخدام  OMAN ARAB BANK Onlineمن متصفح إنترنت و /أو تطبيق
الهاتف املحمول  ،OMAN ARAB BANK Onlineيمكن لعمالء بنك ُعمان العربي إجراء معامالتهم املصرفية اليومية ،وتقديم
طلبات الخدمة ،وإجراء االستفسارات ،وأكثر من ذلك بكثير بطريقة آمنة ومأمونة 24 ،ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع .يوفر
 OMAN ARAB BANK Onlineتحديثات في الوقت الحقيقي لألرصدة واملعامالت للحسابات الشخصية وتحويالت األموال املريحة
وتاريخ معامالت الحساب والبطاقة واملعامالت اآلمنة وكشوف الحساب وبطاقات االئتمان بتنسيق  .pdfيمكن للعمالء ً
أيضا التقدم
للحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك طلبات دفتر الشيكات ،والتقدم للحصول على قروض ،وفتح حسابات
جديدة ،وفتح حسابات ودائع ثابتة ،وطلبات تسجيل  eStatementوطلبات تسجيل .eAdvice
الخدمات املصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة "تواصل" :يمكن لعمالء بنك ُعمان العربي االستفادة من خدمة الرسائل النصية
القصيرة `` تواصل '' التي توفر تنبيهات مجانية عبر الرسائل النصية القصيرة للمعامالت املصرفية بما في ذلك االستعالم عن الرصيد
وتاريخ املعامالت ودفع فواتير الخدمات وتحويل األموال.
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 15-16املطالبات ،الدعاوى ،املنازعات ،اإلجراءات التنظيمية
التقاضـ ـ ي أمر ش ــائع في الص ــناعة املص ــرفية بس ــبب طبيعة العمل .لدى بنك ُعمان العربي بروتوكول قائم للتعامل مع مثل هذه الدعاوى
القانونية .بمجرد الحصول على املشورة املهنية وتقدير حجم األضرار بشكل معقول ،يقوم بنك ُعمان العربي بإجراء تعديالت ملراعاة أي
آثار س ــلبية قد تكون للمطالبات على وض ــعه املالي .حتى تاريخه ،لدى بنك ُعمان العربي بعض املطالبات القانونية التي لم يتم حلها والتي
من غير املتوقع أن يكون لها أي تأثير كبير على البيانات املالية لبنك ُعمان العربي.

 15-17خطط جمع األموال
كان بنك ُعمان العربي بصدد جمع سندات دائمة بقيمة  250مليون دوالر أمريكي من  AT1في السوق الدولية لدعم ميزانيتها العمومية
بالدوالر األمريكي وتوليد السيولة لتمويل مشاريع البنية التحتية بالدوالر األمريكي لصالح ُعمان .مع بداية تفش ي جائحة كوفيد ،19
أصبحت أسواق الديون مجزأة وتقرر تعليق عملياتها حتى الوقت الذي تعود فيه األسواق إلى ما يشبه الوضع الطبيعي .سيمول بنك العز
اإلسالمي نموه من خالل إصدار صكوك ً
بناء على السيولة ومتطلبات رأس املال.

 15-18اتفاقية إدارة مع البنك العربي  -لوصف األحكام الرئيسية ،الصالحية ،الشروط ،إلخ.
يتمتع البنك العربي  ،بتاريخه الطويل وشبكته الواسعة في جميع أنحاء العالم  ،بخبرة واسعة في مجال الخدمات املصرفية ملساعدة OAB
في أعماله وعملياته .لدى  OABاتفاقية إدارة مع البنك العربي ش.م.ع .لتقديم املساعدة الفنية والخدمات املصرفية ذات الصلة
بالخدمات املصرفية  ،عندما يطلبه OAB.
رسم سنوي ثابت بنسبة  % 0.30من صافي الربح بعد الضريبة يدفعه بنك عمان العربي الى البنك العربي مقابل الخدمات املقدمة.
ً
تلقائيا لفترة مماثلة مع خيار اإلنهاء من خالل اإلشعار.
االتفاقية صالحة ملدة ثالث سنوات وتجدد
لن يكون هناك أي تغيير في شروط اتفاقية ما بعد االستحواذ القائمة لإلدارة الحالية.

 15-19اتفاقية املساهمين أو ترتيب مماثل بين الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثماروالبنك العربي
سيحافظ البنك العربي على مساعمته البالغ نسبتها  %49بعد االستحواذ والسيطرة على بنك العز االسالمي .من أجل ضمان احتفاظ
البنك العربي بحصة  ٪49في بنك عمان العربي بعد االستحواذ  ،ستبيع أومنفيست هذا العدد من أسهمها في بنك عمان العربي إلى البنك
العربي حسب الحاجة له لالحتفاظ بحصة  %49في بنك ُعمان العربي بعد االستحواذ والسيطرة على بنك العز االسالمي.

 15-20الخطط املستقبلية  -بعد االستحواذ والسيطرة
سيضخ بنك ُعمان العربي الرأس املال الكافي لتلبية املتطلبات التنظيمية ودعم نمو أعمال بنك العز اإلسالمي .سيوفر صافي القيمة
األكبر لبنك ُعمان العربي ش.م.ع.ع بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.م أعمال إضافية لتنمية أعماله.
بعد االنتهاء من دمج أعمال اليسر مع بنك العز اإلسالمي واستقرار العمليات ،سيكون هناك دعم نشط من بنك ُعمان العربي من حيث
التمويل بين البنوك وخطوط االئتمان إلدارة سيولة بنك العز اإلسالمي.
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تتم إدارة بنك العز اإلسالمي من خالل مجلس إدارة مستقل مع دعم نشط من بنك ُعمان العربي .ستوفر عالقة البنك املراسل الواسعة
ً
ً
لبنك عمان العربي والبنك العربي مصدرا إضافيا للتمويل إلدارة السيولة بشكل أكثر كفاءة.
كما ستوفر شبكة مراسلي بنك عمان العربي والبنك العربي فرص عمل في شكل تحويالت وتمويل تجاري ومعامالت في سوق املال تساهم
في دخل الرسوم .سيتم تعزيز القنوات الرقمية وشبكة الفروع لتحسين تجربة العمالء وبالتالي السماح بزيادة اكتساب العمالء.
سيتم استعراض العمليات والسياسات التجارية للسيطرة على التكاليف .ستؤدي إعادة هندسة األعمال التجارية واستخدام اإلطر
الرشيدة لتنفيذ الخطط إلى تحسين كفاءة التكاليف وتحسين اإلنتاجية.

-

سيتم تحقيق املزيد من التآزر في شكل:
ُ
تقديم مجموعة أفضل من املنتجات  /الخدمات التقليدية واإلسالمية للعمالء من قبل مجموعة بنك عمان العربي.
تحالفات مع أومنيفيست وشركات مجموعة البنك العربي للوصول إلى قاعدة عمالء أكبر.
الدعم الفني من الخبراء في البنك العربي اإلسالمي الدولي الستكشاف منتجات جديدة وتطوير املوظفين.
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 -16حوكمة الشركات ،مجلس إدارة بنك ُعمان العربي وإدارة بنك ُعمان العربي
16-1

حوكمة الشركات

أعد بنك ُعمان العربي ميثاق حوكمة الشركات الخاصة به بما يتوافق مع متطلبات ميثاق حوكمة الشركات للبنوك في ُعمان الصادرة عن البنك
العماني .يعكس امليثاق ً
املركزي ُ
أيضا احتياجات وسياسات بنك ُعمان العربي وهي معتمدة من قبل مجلس إدارة بنك ُعمان العربي.

16-2

نهج بنك ُعمان العربي في إدارة الشركات

يولي بنك ُعمان العربي أهمية كبيرة ملمارس ــات حوكمة الش ــركات الجيدة ويلتزم أعض ــاء مجلس إدارة بنك ُعمان العربي بتطبيق أعلى معايير الكفاءة
املهنية في جميع أنشـ ــطته .يتبع بنك ُعمان العربي إرشـ ــادات البنك املركزي ُ
العماني ،وتوصـ ــيات لجنة بازل ،ومعايير املحاسـ ــبة واملراجعة ،كما يطبق
لوائح هيئة سوق املال التي تتوافق مع الشكل القانوني لبنك عمان العربي.

16-3

إطارحوكمة بنك ُعمان العربي

لدى بنك ُعمان العربي إطار عمل راسـ ــخ للحوكمة الرشـ ــيدة التي توفر أسـ ــا ًس ـ ـا ً
متينا لعالقة فعالة بين بنك ُعمان العربي ،ومجلس إدارة بنك ُعمان
العربي ،ومس ـ ـ ــاهميه ومجموعات املص ـ ـ ــالح األخرى .يض ـ ـ ــمن اإلطار العام لحوكمة الش ـ ـ ــركات املعاملة العادلة لجميع املس ـ ـ ــاهمين ويعترف بالحقوق
القانونية الراسخة لكل من املساهمين األقلية واألجانب.

16-4

دورمجلس إدارة بنك ُعمان العربي
املبادئ العامة:
ُ
 )1إن املسؤولية الرئيسية ملجلس إدارة بنك عمان العربي هي حماية وتعظيم مصالح املساهمين على املدى الطويل .لهذا الغرض،
يتحمل مجلس إدارة بنك ُعمان العربي املسؤولية الكاملة لحوكمة الشركات ،بما في ذلك وضع إستراتيجية بنك ُعمان العربي ،ووضع
أهداف اإلدارة التنفيذية واإلشراف على التنفيذ لتحقيق هذه األهداف.
 )2يتحمل مجلس إدارة بنك ُعمان العربي املسؤولية الكاملة عن العمليات والسالمة املالية لبنك ُعمان العربي ويضمن تلبية مصالح
املساهمين واملودعين والدائنين واملوظفين وغيرهم من أصحاب املصلحة ،بما في ذلك البنك املركزي ُ
العماني .يضمن مجلس إدارة
بنك ُعمان العربي إدارة بنك ُعمان العربي بحكمة وفي إطار القوانين واللوائح والسياسات الخاصة ببنك ُعمان العربي.
 )3يؤكد بنك ُعمان العربي أن التزامات كل مدير لبنك ُعمان العربي مستحقة لبنك ُعمان العربي ككل ،وليس تجاه أي مساهم معين.
 )4يحدد مجلس إدارة بنك ُعمان العربي األهداف اإلستراتيجية لبنك ُعمان العربي ،باإلضافة إلى اإلشراف على اإلدارة التنفيذية لبنك
ُعمان العربي .تقع مسؤولية التشغيل اليومي لبنك ُعمان العربي على عاتق اإلدارة التنفيذية ،لكن مجلس بنك ُعمان العربي ككل
يضمن ويؤكد أن أنظمة الرقابة الداخلية فعالة وأن أنشطة بنك ُعمان العربي تمتثل لالستراتيجية والسياسات واإلجراءات
املعتمدة .من قبل مجلس إدارة بنك ُعمان العربي أو حسب ما يقتضيه القانون أو اللوائح .كجزء أساس ي من هذه الضوابط
الداخلية ،يضمن مجلس إدارة بنك ُعمان العربي أن تتم إدارة جميع أبعاد مخاطر بنك ُعمان العربي بشكل صحيح.
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 )5يجب على أعضاء مجلس إدارة بنك ُعمان العربي إبالغ الجمعية العمومية السنوية بأي معامالت وعقود ذات صلة يتم إجراؤها
للبنك والتي تتطلب املوافقة على مصلحة الجمعية العمومية ،وإذا كان هذا اإلخطار يقنن محضر الجمعية العمومية ،وال يسمح
للعضو املهتم باملشاركة في التصويت على القرار الذي سيتم اتخاذه على الصفقة أو العقد املقترح.
 )6إن أعضاء مجلس إدارة بنك ُعمان العربي مسؤولون أمام بنك ُعمان العربي واملساهمين واألطراف الثالثة عن األضرار الناتجة عن
األفعال املرتكبة في انتهاك للقانون وأفعالهم التي تتجاوز حدود سلطاتهم وأي احتيال أو إهمال يرتكبونه في أداء واجباتهم.
ادارة املجلس وتكوينه
ُ
ُ
يتألف مجلس إدارة بنك عمان العربي من تسعة أعضاء يتم انتخابهم باالجتماع العام السنوي لبنك عمان العربي وملدة ثالث سنوات.
اجتماعات مجلس ادارة بنك ُعمان العربي
ً
يجتمع مجلس إدارة بنك ُعمان العربي رسـ ـ ـ ــميا على األقل أربع مرات في السـ ـ ـ ــنة .باإلض ـ ـ ـ ــافة إلى ذلك ،يتم عقد اجتماعات إذا لزم األمر
للتعامل مع مسائل محددة تتطلب االهتمام بين االجتماعات املجدولة.
أصـ ـ ـ ــدر البنك املركزي ُ
العماني العديد من القواعد واللوائح املتعلقة بمجلس اإلدارة ومديري البنوك ،كما يلتزم بنك ُعمان العربي بهذه
املتطلبات.

16-5

لجان مجلس اإلدارة

يوجد ً
حاليا أربع لجان تابعة ملجلس اإلدارة تخضـ ــع سـ ــلطاتها الختصـ ــاصـ ــات اللجنة ذات الصـ ــلة ،وافق عليها مجلس إدارة بنك ُعمان العربي .لجان
املجلس األربع هي :لجنـة االئتمـان ولجنـة املراجعة ولجنة االمتثال واملخاطر ولجنة االختيار واملكافآت .يمكن إنشاء لجان أخرى من وقت آلخر للنظر
في املسائل ذات األهمية الخاصة.
 16-5-1وصف موجز للجان مجلس إدارة بنك ُعمان العربي
أ) لجنة التدقيق
تختص اللجنة بما يلي:








املوافقة على نطاق أعمال املراجعة الداخلية املخططة للسنة.
مراجعة واعتماد نطاق أعمال املراجعة الخارجية املخطط لها للسنة.
مراجعة السياسات املحاسبية لضمان االمتثال للقوانين واللوائح واملعايير املحاسبية ذات الصلة ،والتوصية بأي تغييرات ملجلس
إدارة بنك ُعمان العربي للموافقة عليها.
املوافقة على البروتوكوالت التي تحكم تقديم خدمات غير املراجعة من قبل املراجع الخارجي ،والتي تقع خارج نطاق أعمال املراجعة
الخارجية التي يتعين القيام بها ،لضمان استقاللية عملية التدقيق.
اإلشراف واملراجعة السنوية ألداء وظيفة التدقيق واملراجعة الداخلية.
التأكد من أن توصيات املدققين الخارجيين والداخليين يتم معالجتها وتنفيذها بشكل جيد.
ضمان دور التدقيق واملراجعة الخارجية والداخلية في مراجعة وتدقيق أنظمة  /تطبيقات تكنولوجيا املعلومات وأمن تكنولوجيا
املعلومات.
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تأكد من وجود الخطط االحتياطية وخطط التعافي من الكوارث.
ضمان االمتثال ملعايير املحاسبة الدولية املطبقة في سلطنة ُعمان.
تأكد من أن البيانات املالية للبنك قد تم إعدادها ً
وفقا ألنظمة البنك املركزي ُ
العماني واملعايير األخرى املعمول بها.

ب) لجنة االئتمان التابعة ملجلس اإلدارة
تختص اللجنة بما يلي:






مراجعة واعتماد السياسات املتعلقة بحدود مخاطر االئتمان والضوابط.
مراجعة املحفظة االئتمانية للبنك بشكل منتظم بالتنسيق مع لجنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة.
مراجعة واعتماد التسهيالت االئتمانية التي تتجاوز حدود موافقة اإلدارة التنفيذية.
مراجعة توصيات لجنة االئتمان اإلداري فيما يتعلق بالديون املشطوبة أو املشطوبة واتخاذ القرار املناسب داخل السلطات
املفوضة للجنة االئتمان ملجلس إدارة بنك ُعمان العربي أو رفعها إلى مجلس إدارة بنك ُعمان العربي التخاذ قرار.
النظر في األمور ذات األهمية الخاصة كما فوضها مجلس إدارة بنك ُعمان العربي.

ج) لجنة االمتثال ملجلس اإلدارة وإدارة املخاطر
تختص اللجنة بما يلي:














مساعدة مجلس إدارة بنك ُعمان العربي في صياغة بيان الرغبة في املخاطرة لدى البنك.
إنشاء ومراجعة إطار إدارة املخاطر في جميع أنحاء بنك ُعمان العربي الذي يغطي جميع املخاطر بما في ذلك املخاطر االستراتيجية،
والسوق ،والسيولة ،واالئتمان ،واملخاطر التشغيلية والسمعة على أساس مستمر.
التأكد من أن إطار إدارة املخاطر ،بما في ذلك السياسات واإلجراءات واملراقبة ،يعكس بدقة استراتيجية البنك ،والرغبة في
املخاطرة ،واملمارسات املقبولة واملتطلبات القانونية والتنظيمية.
ُ
تعزيز وضمان مستوى عال من إدارة املخاطر في جميع أنحاء بنك عمان العربي.
مراجعة االستراتيجية والخطة وامليزانية لوظيفة إدارة املخاطر.
ُ
مراجعة تقييم ملف مخاطر البنك لفهم املخاطر الرئيسية التي تؤثر على بنك عمان العربي والتوصية ملجلس اإلدارة للموافقة
عليها.
مراجعة عملية تقييم كفاية رأس املال الداخلي ( )ICAAPوالتوصية بها ملوافقة مجلس اإلدارة بما يتفق مع الرغبة في املخاطرة التي
يحددها املجلس.
مراجعة تقارير املنظمين حول مدى كفاية أطر إدارة املخاطر لدى البنك.
مراجعة مدى كفاية وثائق التأمين العام للبنك التي وضعتها اإلدارة ،ولتأمين املديرين واملسؤولين ( )D&Oوالتوصية ملجلس إدارة
بنك ُعمان العربي للتأمين ضد الحوادث والتأمين للموافقة عليها.
مراجعة فعالية العملية لرصد االمتثال لجميع القوانين واللوائح املعمول بها.
ُ
مراجعة ترتيبات االمتثال لبنك ُعمان العربي للتأكد من أنها تتوافق مع أهداف واستراتيجية بنك عمان العربي ،وكذلك املتطلبات
التنظيمية أو التشريعية.
مراجعة أي تغييرات تشريعية أو تنظيمية مقترحة ،وتأثير هذه التغييرات على أعمال البنك وسياساته وضوابطه الداخلية التي
سيتم إدخالها ملعالجة هذه التغييرات.
املوافقة على ميثاق إدارة االمتثال  /الوظيفة ومراجعته على أساس سنوي لتحديثه حسب االقتضاء.
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د) لجنة اختيار ومكافأة مجلس اإلدارة
تختص اللجنة بما يلي:
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التوصية بتعيين الرئيس التنفيذي ملجلس إدارة بنك ُعمان العربي.
القيام بإعداد مؤشرات األداء الرئيسية للمدير التنفيذي ومراجعتها على أساس سنوي من أجل مراجعة املكافأة اإلجمالية للرئيس
التنفيذي والتقدم بها إلى مجلس إدارة بنك ُعمان العربي.
املوافقة على تعيين فريق اإلدارة التنفيذية ً
بناء على ترشيح  /توصية الرئيس التنفيذي باستثناء رئيس املراجعة الداخلية ،كبير
مسؤولي االمتثال ،كبير مسؤولي املخاطر واملستشار القانوني لبنك ُعمان العربي الذي يقع تعيينهم ضمن مسؤولية لجان املجلس
األخرى و /أو مجلس بنك ُعمان العربي.
املوافقة على مكافأة فريق اإلدارة التنفيذية بما في ذلك الرواتب واملزايا األخرى.
التأكد من أن لدى بنك ُعمان العربي سياسة مكافآت مناسبة ،ومراجعة والتوصية بالتعديالت في السياسة إلى مجلس إدارة بنك
ُعمان العربي.
مراجعة ومراقبة خطة املوارد البشرية ومواءمة الخطة لتحقيق استراتيجيات البنك.
تأكد من أن البنك لديه التدريب املناسب والتطوير الوظيفي وخطط بديلة.
مراجعة ومراقبة خطة "التعمين" وتحديد الوظائف التي يجب أن يشغلها العمانيون مع جدول زمني لتحقيق الخطة.

هيئة الرقابة الشرعية
عين بنك ُعمان العربي هيئة رقابة شرعية لإلشراف على االمتثال لنافذة الخدمات املصرفية اإلسالمية "اليسر" .يتكون األعضاء من ثالثة
من علماء الشريعة البارزين.
االسم
د .عصام خلف العنزي
د .أحمد صبحي أحمد العيادي
د .عبد العزيز خليفة القصار
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العضوية
رئيس مجلس اإلدارة
عضو
عضو

تاريخ التعيين
يناير 2013
يناير 2013
يوليو 2014

مخاطرالسيطرة واإلدارة
 16-7-1نهج إدارة املخاطر
املخاطر متأص ـ ــلة في األعمال املص ـ ــرفية .حيث تعد اليوم إدارة املخاطر هي االس ـ ــاس في اس ـ ــتراتيجية البنك في بيئة تنافس ـ ــية .تعتبر إدارة
ً
املخاطر وإدارتها ً
محوريا بالنسـ ـ ــبة ألعمال بنك ُعمان العربي وزيادة عوائد املسـ ـ ــاهمين .للقيام بذلك بشـ ـ ــكل فعال يحتاج بنك ُعمان
أمرا
ُ
العربي إلى تحسين مستوى املخاطر .يربط منهج مخاطر بنك عمان العربي في رؤيته وقيمه وأهدافه واستراتيجياته وإجراءاته والتدريب.
يدرك بنك ُعمان العربي ثالثة أنواع رئيسية من املخاطر:
 مخاطر االئتمان ،وهي مخاطر الخسارة املالية من فشل العمالء في احترام شروط عقدهم مع بنك ُعمان العربي بالكامل؛
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مخاطر السوق ،وهي مخاطر األرباح الناتجة عن التغيرات في عوامل السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار الفائدة ،أو ملفات
السيولة والتمويل؛ و
املخاطر التشغيلية ،وهي مخاطر حدوث أضرار مالية أو سمعة أو أضرار أخرى غير متوقعة تنشأ عن الطريقة التي تتبعها املنظمة
في تحقيق أهدافها التجارية.

ً
هذه الفئات مترابطة وبالتالي فإن بنك ُعمان العربي يتخذ ً
منهجا متكامال إلدارتها.
 16-7-2أدوار ومسؤوليات إدارة املخاطر
إن مجلس إدارة بنك ُعمان العربي مسؤول عن اعتماد ومراجعة إستراتيجية وسياسة إدارة مخاطر بنك ُعمان العربي .اإلدارة التنفيذية
هي املس ـ ــؤولة عن تنفيذ اس ـ ــتراتيجية إدارة املخاطر املعتمدة من قبل مجلس إدارة بنك ُعمان العربي ،ووض ـ ــع الس ـ ــياس ـ ــات والض ـ ــوابط
والعمليات واإلجراءات لتحديد وإدارة املخاطر في جميع األنشطة.
من أجل إدارة املخاطر املختلفة في األعمال بشـ ـ ــكل فعال ،قام بنك ُعمان العربي بتأسـ ـ ــيس قسـ ـ ــم إدارة املخاطر .رئيس هذا القسـ ـ ــم هو
املسـ ــؤول عن تقييم وإدارة املخاطر بشـ ــكل مسـ ــتقل .وهو مس ــؤول مباش ــرة أمام لجنة االمتثال وإدارة املخاطر التابعة ملجلس إدارة بنك
ُعمان العربي.
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التواصل مع املساهمين واملنظمين بنطاق أوسع
يلتزم بنك ُعمان العربي بمنح جميع املس ـ ـ ــاهمين بش ـ ـ ــكل ش ـ ـ ــامل ومتس ـ ـ ـ ً
ـاويا على املعلومات املتعلقة بأنش ـ ـ ــطة بنك ُعمان العربي والوفاء
بالتزاماته املستمرة لإلفصاح للبنك املركزي ُ
العماني.
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مجلس إدارة بنك ُعمان العربي
16-9-1

مجلس ادارة بنك عمان العربي

يتألف مجلس إدارة بنك ُعمان العربي من تسعة أعضاء ،كما هو مطلوب بموجب قانون حوكمة الشركات في بنك ُعمان العربي ،ويتم
انتخاب مجلس إدارة بنك ُعمان العربي في االجتماع العام السنوي لبنك ُعمان العربي ملدة ثالث سنوات .يجتمع مجلس إدارة بنك ُعمان
العربي أربع مرات على األقل في السنة ،وخالل عام  2019اجتمع خمس مرات .يتم انتخاب الرئيس من قبل أعضاء مجلس إدارة بنك
ُعمان العربي.
كما في تاريخ وثيقة العرض املاثلة ،يكون تشكيل مجلس إدارة بنك ُعمان العربي على النحو التالي:
اسم عضو مجلس اإلدارة
الفاضل رشاد الزبير
الفاضل وهبي تماري
الفاضلة رندة صادق
الفاضل هاني الزبير
الفاضل ملهم الجرف

املنصب
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
مدير
مدير
مدير
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سنة التعيين
 01أكتوبر 1989
 25أغسطس 2016
 01يونيو 2010
 01يونيو 1999
 01سبتمبر 2007

انتهاء التعيين
24/3/2022
24/3/2022
24/3/2022
24/3/2022
24/3/2022

اسم عضو مجلس اإلدارة
الفاضل عبد العزيز البلوش ي
الفاضل وليد السمهوري
الفاضل عماد سلطان
الفاضل نادية التلهوني

املنصب
مدير
مدير
مدير
مدير

سنة التعيين
 19مارس 2014
 19مارس 2014
 16يونيو 2014
 23أبريل 2018

انتهاء التعيين
24/3/2022
24/3/2022
24/3/2022
24/3/2022

العنوان التجاري لجميع أعضاء مجلس إدارة بنك ُعمان العربي هو شمال الغبرة ،ص  ،2240العذيبة ،الرمز البريدي  ،130مسقط،
عمان .ال يوجد أي عضو في مجلس إدارة بنك ُعمان العربي لديه أي تضارب فعلي أو محتمل في املصالح بين واجباته تجاه بنك ُعمان
العربي ومصالحه و /أو واجباته الخاصة.
 16-9-2السيرة الذاتية ملجلس إدارة بنك ُعمان العربي
ً
السيد رشاد الزبير  -رئيسا
ً
رئيسا ملجلس اإلدارة في أكتوبر  ،1989ولديه أكثر من ً 21
عاما من الخبرة في األعمال .وهو نائب رئيس مجلس
ُع ّين الفاضل رشاد الزبير
اإلدارة ورئيس مجلس إدارة شركة الزبير ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة ُ
العمانية العاملية للتنمية واالستثمار من عام  1996حتى عام
.2011
شغل الفاضل رشاد الزبير منصب مدير هيئة سوق املال ألكثر من ست سنوات حتى عام  .2008وهو أيضا نائب رئيس مجلس إدارة
منتجع بر الجصة .على مر السنين ،شغل العديد من املناصب اإلدارية األخرى في شركات مثل شركة ُعمان للمرطبات وشركة خدمات
املوانئ وشركة املتحدة للطاقة.
وهبي تماري  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
ً
تم تعيينه ً
نائبا لرئيس مجلس اإلدارة في أغسطس  ،2016كما يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة البنك العربي سويسرا املحدودة،
وشركة التأمين العربية وشركة واتامار وشركاه ،وهي شركة أسسها في عام  2003في سويسرا تقدم خدمات مكتب العائلة وإدارة الثروات
إلى األفراد من أصحاب الثروات .يقود العديد من املشاريع في مجال الخدمات املالية والعقارية.
وهو عضو نشط في مجلس إدارة البنك العربي ،شركة اتحاد املقاولين ،سوليدير الدولية ،باإلضافة إلى عدد من الشركات العائلية .بدأ
حياته املهنية في ميريل لينش لندن عام 1982؛ بعد ذلك انضم إلى شركة سوكافينا أس أيه ،وهي شركة تابعة لعائلته أدارها بين عامي
 1988و .2004نمت سوكافينا أس أيه لتصبح واحدة من بيوت تجارة البن الرائدة تغطي عملياتها تسع مصادر في البلدان املنتجة عبر
أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
السيد تماري هو عضو نشط في منظمة للشباب وقد سبق له أن أخذ زمام املبادرة في فرع جبال األلب الخاص بهم ويعمل في مجموعة
متنوعة من املجالس الخيرية التي تركز بشكل أساس ي على تعليم الشباب .وهو عضو في مجلس إدارة املديرين التنفيذيين املاليين
اللبنانيين ( ،وهي منظمة لبنانية في الشتات تهدف إلى توجيه نفوذ املديرين املاليين اللبنانيين في جميع أنحاء العالم من أجل إقامة روابط
ً
أقوى ،ورعاية الجيل القادم والترويج للبنان .السيد تماري هو أيضا مستشار ملجلس أمناء مؤسسة حسيب صباغ وعضو في مجلس
إدارة مؤسسة تماري مهمتها أن تكون ً
حافزا للتغيير من خالل مجموعة متنوعة من املبادرات واملشاريع التعليمية التي تركز على رفاهية
اإلنسان في الدول النامية .يقيم السيد تماري في جنيف وولد في بيروت ،لبنان.
تخرج من جامعة ويبستر في جنيف بدرجة البكالوريوس في اإلدارة من كلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد.
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الفاضلة رندة صادق  -عضو مجلس اإلدارة
بصفتها عضو مجلس إدارة بنك ُعمان العربي ونائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي منذ يونيو  ،2010تتمتع الفاضلة صادق بخبرة
ً
مصرفية دولية واسعة تمتد ألكثر من  25عاما.
قبل انضمامها إلى البنك العربي ،شغلت السيدة صادق منصب املدير العام ملجموعة بنك الكويت الوطني ،املسؤولة عن شبكة الفروع
والشركات التابعة لبنك ُعمان العربي .السيدة صادق هي أيضا رئيس مجلس إدارة البنك العربي التونس ي في تونس ،ونائب رئيس البنك
العربي أستراليا املحدودة ،وعضو مجلس إدارة بنك االستثمار العربي ش.م.ل .لبنان ،ورئيس مجلس إدارة العربي للتمويل (شركة
قابضة) ش.م.ل -لبنان ورئيس مجلس إدارة لجنة إدارة مجموعة العربي لالستثمار .الفاضلة صادق حاصلة على ماجستير في إدارة
األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت (.)AUB
الفاضل هاني الزبير  -عضو مجلس اإلدارة
يتمتع الفاضل هاني الزبير بمعرفة وخبرة واسعة في املجاالت املالية واالستثمارية وإدارة األعمال .وهو مدير شركة الزبير ،وهي إحدى
مجموعات القطاع الخاص الرائدة التي لها مصالح تجارية في قطاعات متنوعة مثل الطاقة واللوجستيات والبناء والهندسة واملقاوالت
والخدمات املالية والتصنيع والعقارات والضيافة والسيارات ،وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة الزبير للسيارات.
يشغل الفاضل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية مشاريع الشباب ش.م.ع.م ،ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع .كان رئيس مجلس إدارة الشركة ُ
العمانية العاملية للتنمية واالستثمار وعمل في مجالس إدارة البنك التجاري
ُ
العماني وشركة مسقط للتمويل وشركة فينكورب .تم ترشيحه من قبل الحكومة لتمثيل القطاع الخاص في مجالس الفنادق اململوكة
ّ
للحكومة وشغل املنصب ملدة  5سنوات .مثل غرفة تجارة وصناعة عمان كعضو في فريق اجتماعات حافة املحيط الهندي  -جمعية
التعاون اإلقليمي ،كما عمل في املجلس اإلقليمي للقادة العرب الشباب .الفاضل هاني الزبير خريج جامعة ريتشموند باململكة املتحدة
حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الرياضية وعلوم الكمبيوتر.
الفاضل ملهم الجرف  -عضو مجلس اإلدارة
يملك خبرة واسعة في األعمال التجارية واملالية والقانونية والدولية .يشارك الفاضل ملهم الجرف بشكل مباشر في تحقيق أهداف شركة
محليا ً
نفط عمان ( )OOCملتابعة الفرص االستثمارية في قطاع الطاقة ً
ودوليا .بصفته نائب الرئيس التنفيذي منذ عام  ،2004يشرف
السيد ملهم على وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة والشركات التابعة لدعم تنويع االقتصاد في ُعمان .على مدى ً 15
عاما من
واليته ،شغل الفاضل ملهم ً
أدوارا بما في ذلك املستشار القانوني ورئيس املشروع وهيكلة التمويل.
ً
ً
قانونيا في شركة الغاز ُ
قبل انضمامه إلى شركة النفط ُ
ً
ً
قانونيا في وزارة
العمانية ش.م.ع.م وباحثا
العمانية ،كان السيد ملهم مسؤوال
النفط والغاز في الفترة من  1999إلى  2001بمسؤوليات تشمل الدعم القانوني للصناعات القائمة على الغاز .بدأ حياته املهنية في عام
 1994في قطاع االتصاالت باحث قانوني ومسؤول تخطيط األعمال في شركة االتصاالت العامة "عمانتل" اآلن .يشغل السيد ملهم ً
حاليا
منصب رئيس مجلس إدارة شركة صحار لألملنيوم ،وشركة صاللة للميثانول ،وتاكاتف ُعمان ،وشركة ُعمان الستكشاف وإنتاج النفط،
وشركة أوكسا سارل .وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة تسويق النفط ُ
العمانية ش.م.ع.ع باإلضافة إلى مدير مصفاة الدقم وشركة
الصناعات البتروكيماوية ذ.م.م .وشركة مصافي النفط ُ
العمانية وشركة الصناعات البترولية ش .يحمل السيد ملهم شهادة البكالوريوس
في إدارة األعمال من جامعة ماري ماونت بالواليات املتحدة األمريكية ودبلوم الدراسات العليا في القانون من كلية الحقوق باململكة
املتحدة .وهو أي ً
ضا محام في نقابة املحامين في إنجلترا وويلز وعضو في الجمعية الفخرية لنزل جراي في اململكة املتحدة.
الفاضل عبد العزيز البلوش ي  -عضو مجلس اإلدارة
ُ
يشغل الفاضل عبد العزيز محمد البلوش ي منصب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار التي تمثل غالبية
املساهمين في بنك ُعمان العربي .والفاضل البلوش ي هو رجل مصرفي من ذوي الخبرة واملهنية يملك أكثر من  28عاما من الخبرة في
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ً
ً
الصناعة املصرفية وأسواق رأس املال .سابقا كان الرئيس التنفيذي للبنك األهلي ش.م.ع.ع من عام  2007إلى  2013وكان مسؤوال بشكل
أساس ي عن تحويل البنك إلى بنك تجاري كامل.
خالل فترة عمله ،فاز البنك األهلي بالعديد من الجوائز املرموقة بما في ذلك أفضل بنك في ُعمان ملدة ثالث سنوات متتالية من قبل
مجلة ُعمان اإلقتصادية ،أفضل بنك في ُعمان  2012من قبل وورلد فاينانس وجائزة املصرفيين  .2013في مهنة امتدت على مدى
عقدين ،شغل السيد البلوش ي مناصب ذات مسؤولية كبيرة في جميع املجاالت املصرفية الرئيسية .بدأ حياته املهنية مع بنك ُعمان
الدولي وقبل انضمامه إلى البنك األهلي ،كان نائب الرئيس التنفيذي للبنك الوطني ُ
العماني .يحمل السيد البلوش ي درجة املاجستير في
العلوم املالية من جامعة ستراثكاليد (اململكة املتحدة) وهو زميل في معهد املصرفيين املعتمدين (اململكة املتحدة) .وقد حضر مجموعة
من برامج تطوير اإلدارة التنفيذية املتخصصة في معاهد دولية ذات شهرة عاملية مثل إنسياد .كليات إدارة األعمال في لندن وستراثكاليد.
في نوفمبر  ،2012حصل على جائزة "ثاني أفضل مدير تنفيذي في العالم املصرفي العربي" من قبل مجلة فوربس .عمل الفاضل البلوش ي
في مجالس إدارة الشركات املختلفة في سلطنة ُعمان بما في ذلك أونيك القابضة ،والشركة األهلية للتأمين ،والوطنية للتأمين على الحياة
والعام ،والشركة ُ
العمانية لالستثمار والتمويل ،وشركة الخليج للفنادق ،وعضو مجلس استشاري في كلية الخدمات الزراعية والبحرية
في جامعة السلطان قابوس .يشغل ً
حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة ُعمان لنقل الكهرباء ،وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة.
وهو ً
أيضا عضو في "املنح الدراسية البريطانية في ُعمان" ،وهي منظمة محلية ترعى ُ
العمانيين املتميزين للدراسات العليا في اململكة
املتحدة.
الفاضل وليد سمهوري  -عضو مجلس اإلدارة
الفاضل السمهوري هو نائب الرئيس األول ملجموعة االئتمان الخليجية ومصر والشركات التابعة في البنك العربي .يتمتع السيد
السمهوري بخبرة مصرفية واسعة منذ أكثر من  25عاما مع البنك العربي حيث عمل في مناطق جغرافية مختلفة وتولى مسؤوليات
مختلفة في االئتمان والعمليات املصرفية والتمويل التجاري.
الفاضل السمهوري هو نائب رئيس البنك العربي السوداني  -السودان ،وعضو مجلس إدارة البنك العربي التونس ي ،تونس .كما كان
عضو مجلس إدارة بنك الوحدة في ليبيا وعضو مجلس إدارة البنك العربي في سوريا .يحمل السيد السمهوري درجة املاجستير في
االقتصاد من الجامعة األردنية.
الفاضل عماد كمال سلطان  -عضو مجلس اإلدارة
الفاضل عماد كمال سلطان هو نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب العضو املنتدب لشركة دابليو جي تاويل أند كو ذ.م.م ،وهي شركة
كبيرة متنوعة مملوكة للعائالت ،منذ عام  ،2002ويشغل ً
حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة تعزيز العمليات وشركة فاير ترايد
ذ.م.م واملرس ى للمصافي ذ.م.م وشركة طول للخدمات الهندسية (ذ.م.م).
كما يعمل كمدير في مجالس إدارة مركز تاويل للسيارات ذ.م.م ونستلة عمان للتجارة ذ.م.م وشركة جنرال إلكتريك أند ترادينج ذ.م.م
وتاويل بروبيرتيز ودابليو جي تاويل الكويت واملعهد الوطني للضيافة ،ومنتدى ثروات لشركات األسر ،واللجنة ُ
العمانية الهندية املشتركة.
كما شغل منصب املدير السابق في مجالس إدارة البنك الوطني ُ
العماني والشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع.
(أومنفيست) واالتحاد ُ
العماني للتنس .حصل الفاضل سلطان على بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال في التسويق من الجامعة
األمريكية في واشنطن العاصمة بالواليات املتحدة األمريكية ،وهو عضو في منظمة الرؤساء الشباب منذ عام .2005
الفاضلة نادية التلهوني  -عضو مجلس اإلدارة
ُ
ً
الفاضلة نادية التلهوني عضوة في مجلس إدارة بنك عمان العربي منذ يوليو  .2018تشغل حاليا منصب رئيس إدارة النقد وتمويل التجارة
في البنك العربي ،بعد انضمامها إلى البنك العربي في عام  .2002قبل انضمامها إلى البنك العربي ،أمضت الفاضلة التلهوني تسع سنوات
في سيتي بنك إن أيه تعمل في مجاالت مختلفة بما في ذلك تطوير األعمال اإلقليمية ،وتغطية العمالء وإدارة العالقات ،واألوراق املالية
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وخدمات الحفظ .وهي ً
حاليا عضو مجلس إدارة في بنك توركالند ،تركيا .حصلت الفاضلة تلهوني على درجة البكالوريوس في االقتصاد
من كلية برين ماور ،بنسلفانيا ،الواليات املتحدة األمريكية.

 16-10اإلدارة العليا
ُ
تدار االعمال واملهام اليومية ألعمال بنك ُعمان العربي من قبل اإلدارة العليا في البنك.
عنوان العمل لكل عضو من أعضاء اإلدارة العليا هو شمال الغبرة ،ص .ب  ،2240العذيبة ،الرمز البريدي  ،130مسقط ،عمان .ال يوجد
لدى أي عضو في اإلدارة العليا أي تضارب فعلي أو محتمل في املصالح بين واجباته تجاه بنك ُعمان العربي ومصالحه و /أو واجباته
الخاصة.
في تاريخ وثيقة العرض املاثلة ،تضم اإلدارة العليا لبنك ُعمان العربي:
 )1رشاد املسافر  -الرئيس التنفيذي.
 )2سليمان حمد الحارثي  -نائب الرئيس التنفيذي
 )3د .خليفة الغماري  -مدير عام اليسر.
 )4السلط الخروص ي  -رئيس مجموعة الخدمات املصرفية للشركات واملؤسسات
 )5رشاد الشيخ  -القائم بأعمال رئيس مجموعة الخدمات املصرفية لألفراد
 )6سليمان الهنائي  -رئيس الخزينة واالستثمارات والعالقات الحكومية
 )7دارين وارنر  -املدير املالي
 )8منصور الريس ي  -رئيس االمتثال
 )9مليس البحارنة  -رئيس املخاطر
 )10مصطفى سرور  -املدير التقني
 )11أسماء الزدجالي  -رئيس مجموعة العمليات املصرفية.
 )12كارتيك ناتارجان  -رئيس اإلستراتيجية
 )13عادل الرحبي  -رئيس املوارد البشرية؛
 )14صالح الشارجي  -رئيس مجموعة التدقيق الداخلي
 )15عبد هللا الحوتي  -رئيس الشؤون القانونية واملستشار القانوني
 )16هالل السيابي  -رئيس االتصاالت املؤسسية
 )17فيصل البلوش ي  -رئيس خدمات دعم الشركات
 )18لين خطار العطاس ي  -رئيس قسم االبتكار
 )19علي موس ى  -رئيس املكتب التنفيذي؛

 16-11السيرة الذاتية لإلدارة العليا
الفاضل رشاد املسافر  -الرئيس التنفيذي
ً
ً
منذ انضمامه إلى بنك ُعمان العربي في أغسطس  2016كنائب الرئيس التنفيذي ،لعب السيد املسافر دورا رائدا في تحويل العمليات
األساسية لبنك ُعمان العربي وتسريع إمكانات نموه من خالل تعزيز ميزانيته العمومية وتقليل املخاطر داخل البنك ،وتحديد قوة خارطة
طريق االبتكار االستراتيجي ،وتعزيز القدرات الداخلية وبناء ثقافة عالية األداء لتحسين تجربة العمالء وتعزيز نمو استثمارات املساهمين.
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ً
تم تعيينه ر ً
تنفيذيا باإلنابة في فبراير  2018وتم تأكيد تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي في أكتوبر .2018
ئيسا
يتمتع الفاضل املسافر بأكثر من عشرين ً
عاما من الخبرة واملعرفة في القطاع املصرفي في إدارة املنظمات رفيعة املستوى في ُعمان .قبل
انضمامه إلى بنك ُعمان العربي ،شغل منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك ُ
صحار ،حيث عمل ملدة تسع سنوات .خالل فترة عمله في
صحار ،شغل مناصب قيادية مختلفة ،بما في ذلك املدير املالي ورئيس قسم االمتثال باإلنابة .قبل انضمامه لبنك ُ
بنك ُ
صحار ،شغل
مناصب قيادية مع العديد من املنظمات األخرى بما في ذلك شركة املدينة الخليجية للتأمين ،وبنك ُعمان الدولي ،والبنك املركزي ُ
العماني.
رئيسا ً
يشغل الفاضل املسافر منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية ملنتجات األملنيوم (نابكو) منذ مارس  .2017وكان ً
سابقا للجنة
تدقيق شركة نابكو بين مارس  2014ومارس  .2017كما شغل ً
ً
عضوا في
سابقا منصب عضو مجلس إدارة في اتحاد ُعمان للتنس وكان
لجنة املالية واملصارف والتأمين في غرفة تجارة وصناعة ُعمان.
يحمل الفاضل املسافر درجة البكالوريوس في االقتصاد ودرجة البكالوريوس في العلوم املالية من جامعة بوسطن .كما أنهى بنجاح
اختبارات شهادة املحاسب العام املعتمد ( )CPAمن والية ماين ،وأكمل العديد من البرامج اإلدارية ،بما في ذلك برنامج اإلدارة العامة
( )GMPمن كلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد.
سليمان حمد الحارثي  -نائب الرئيس التنفيذي
ً
ُ
ُ
انضم الفاضل سليمان حامد الحارثي مؤخرا إلى بنك عمان العربي كنائب الرئيس التنفيذي .قبل انضمامه إلى بنك عمان العربي ،كان
يشغل منصب رئيس الخدمات املصرفية الشخصية للمجموعة في بنك مسقط .لديه أكثر من ً 30
عاما من الخبرة املصرفية ،حيث يغطي
قطاع التجزئة والشركات والخدمات املصرفية الخاصة والخدمات املصرفية اإلسالمية .وهو عضو في مجلس تطوير هيئة املنطقة
االقتصادية الخاصة بالدقم ،وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الصناعية ،وعضو مجلس أمناء كلية الخليج ،وعضو مجلس
إدارة نادي  HBSفي دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس مجلس إدارة محاجر الدقم .ش.م.ع.م
حصل الفاضل سليمان على ماجستير في إدارة األعمال تخصص املالية من جامعة ليستر ،وهو أحد خريجي معهد ُعمان للمصرفيين،
وقد حضر ً
أيضا برنامج اإلدارة املتقدمة بكلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد وبرنامج اإلدارة املتقدمة في إنسياد.
د .خليفة الغماري  -مدير عام اليسر للصيرفة االسالمية
مديرا ً
تم تعيين الدكتور الغماري ً
عاما لشركة اليسر عام  .2017يحمل الغماري درجة الدكتوراه في إدارة األعمال من الجامعة الثنائية
لإلدارة وريادة األعمال بماليزيا ولديه خبرة تزيد عن ً 26
عاما في القطاع املصرفي .قبل انضمامه إلى بنك ُعمان العربي كرئيس للخدمات
املصرفية الحكومية في عام  ،2016شغل الدكتور الغماري ً
عددا من املناصب التنفيذية في العديد من البنوك البارزة داخل الدولة .وقد
اكتسب ً
أيضا خبرة كبيرة في القطاع املصرفي اإلسالمي بعد أن أكمل أطروحته في  DBAفي املصرفية اإلسالمية ونشر أوراق بحثية عن
املصرفية اإلسالمية في املجالت الدولية.
الفاضل السلط الخروص ي  -رئيس مجموعة الخدمات املصرفية للشركات واملؤسسات
ُ
يشغل الفاضل السلط الخروص ي منصب املدير العام ورئيس الخدمات املصرفية للشركات واملؤسسات في بنك عمان العربي منذ عام
 .2015بعد االنتهاء من شهادته في إدارة األعمال ونظم املعلومات في جامعة أكسفورد بروكس ،اململكة املتحدة ،انضم إلى بنك أتش أس
بي س ي ُعمان كمسؤول ائتمان في عام  ،2001وأصبح في نهاية املطاف رئيس الخدمات املصرفية للشركات في عام  .2013حصل السلط
ً
أيضا على درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة ستراثكاليد في اململكة املتحدة.
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الفاضل رشاد الشيخ  -القائم بأعمال رئيس مجموعة الخدمات املصرفية لألفراد
ُ
ً
يشغل الفاضل الشيخ منصب القائم بأعمال رئيس مجموعة الخدمات املصرفية لألفراد في بنك عمان العربي اعتبارا من  15يناير 2020
ولديه أكثر من ً 17
عاما من الخبرة املصرفية في مختلف املجاالت بما في ذلك تمويل املشاريع املصرفية للشركات والخدمات املصرفية
االستثمارية والخدمات املصرفية لألفراد .لديه خبرة واسعة في وضع السياسات وخبرة جيدة في التفاوض على االتفاقات التجارية .عمل
مع عدد من البنوك العاملية في مختلف التفويضات التي تم االنتهاء منها بنجاح في مجال االستشارات .يحمل الفاضل الشيخ شهادة في
إدارة األعمال من جامعة سنترال فلوريدا ،أورالندو ،الواليات املتحدة األمريكية.
الفاضل سليمان الهنائي  -رئيس الخزينة واالستثمارات والعالقات الحكومية
ً
ُ
تم تعيين الفاضل الهنائي رئيسا للخزينة واالستثمارات والعالقات الحكومية في بنك عمان العربي في عام  .2017وهو خبير في الخزانة مع
خبرة إقليمية وخبرة تمتد إلى ً 23
عاما في مجال الخدمات املصرفية التجارية والخزينة مع العديد من البنوك املحلية واإلقليمية بما في
ذلك بنك الدوحة في قطر والبنك ُ
العماني الدولي والبنك األهلي ش.م.ع.ع .حصل على دبلوم مصرفي عام  2001من األكاديمية العربية
للعلوم املالية واملصرفية في األردن.
الفاضل دارين وارنر  -املدير املالي
ُ
انضم الفاضل وارنر إلى اإلدارة العليا لبنك عمان العربي في أكتوبر  2018ويقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي .تخرج الفاضل وارنر من
جامعة ستيرلنغ بعد أن قرأ التسويق مع اللغة األملانية .أنهى شهادة  GMLPمن جامعة أكسفورد ،وهو عضو في ثالث هيئات مهنية :وهو
زميل معهد املحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز () ،ICAEWبعد أن تعاون مع  KPMGفي لندن ،اململكة املتحدة ،وهو مساعد جمعية
أمناء خزينة الشركات ( )ACTوزميل تشارترد من معهد تشارترد لألوراق املالية واالستثمار ( .)CISIوهو عضو مجلس إدارة ومستشار
لشركة  ICAEWفي دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام .2009
يتمتع الفاضل وارنر بسجل حافل في املالية ،ومبيعات الخزانة ،وعمليات الدمج واالستحواذ ،وإدارة املخاطر والتدقيق مع أكثر من 30
ً
عاما من الخبرة في الخدمات املصرفية واملالية التي تمتد إلى التدقيق ،وتمويل الشركات ،واملخاطر ،واالستراتيجية ،وتمويل األعمال،
ً
مؤخرا منصب املدير املالي في عدة شركات.
ومبيعات األسواق العاملية ،والخزينة ،والبيع بالجملة ،مبيعات األدوات املالية وشغل
ً
وقد تطلبت األدوار السابقة والحالية ً
أيضا أن تكون عامل تغيير ،وإدارية في بيئة متنوعة ثقافيا وتمكين العاملين من تطوير نقاط قوتهم
وتقديم أفضل أداء لهم.
مقره في اململكة املتحدة حتى عام  ،2004وقد عمل في اململكة املتحدة وأوروبا وعبر األمريكتين وآسيا وأفريقيا والشرق األوسط مع كل
من املؤسسات املالية الدولية واملحلية بما في ذلك :باركليز دي زويتي ويد وستاندرد بنك (لندن) ليمتد وستاندرد تشارترد بنك وبنك قطر
الدولي وقد أقام على وجه التحديد في اململكة املتحدة ،وبوتسوانا ،واإلمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،وقطر ،وعمان ،حيث قدم حلول
الخزانة والخدمات املصرفية للشركات للعمالء باإلضافة إلى قيادة األعمال كمدير مالي كجزء من اللجان التنفيذية أو املسؤولين
التنفيذيين.
الفاضل منصور الريس ي  -رئيس االمتثال
ُ
ً
بدأ الفاضل الريس ي مسيرته املهنية في البنك املركزي العماني كموظف عام  .1988ثم انتقل ليصبح مديرا إلدارة الرقابة املصرفية في عام
 1996وبعد ذلك مدير أول بقسم الفحص املصرفي.
ثم التحق الفاضل الريس ي بالبنك الوطني ُ
العماني وتم تعيينه في منصب نائب املدير العام لالمتثال في عام  2008حيث شغل املنصب
حتى انتقاله إلى بنك ُعمان العربي في عام  .2015حصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من كلية رولينز بوالية فلوريدا بالواليات
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املتحدة األمريكية وحاصل ً
حاليا على درجة املاجستير في التنمية املصرفية من الجامعة األمريكية في واشنطن العاصمة بالواليات املتحدة
األمريكية.
الفاضلة مليس البحارنة  -رئيس املخاطر
ً
الفاضلة البحارنة محللة مالية معتمدة ( )CFAوعضو في معهد  CFAمنذ عام  .1996وهي أيضا مديرة مخاطر مالية معتمدة ()FRM
وعضو في الرابطة العاملية ملحترفي املخاطر منذ عام .2010
تشغل الفاضلة البحارنة حاليا منصب رئيس املخاطر في بنك ُعمان العربي ،وهو منصب تشغله منذ عام  .2015وهي محترفة محنكة في
إدارة املخاطر ولديها أكثر من ً 25
عاما من الخبرة في قطاع الصناعات املالية .لديها خبرة متنوعة تشمل كال من القطاعين العام والخاص.
تشمل مجاالت خبرتها :التحليل املالي والتقييم وإطار املخاطر وتطوير السياسات وتنفيذ أنظمة املخاطر والتدقيق الداخلي واالمتثال
وحوكمة الشركات.
قبل البدء في بنك ُعمان العربي ،شغلت الفاضلة البحارنة منصب رئيس إدارة املخاطر في صندوق ممتلكات ،مملكة الثروات السيادية في
البحرين حيث كانت مسؤولة عن إعداد وتنفيذ إطار إدارة املخاطر .قبل ذلك ،عملت في أدوار مختلفة في مجموعة االئتمان في بنك الخليج
الدولي في البحرين.
الفاضل مصطفى سرور  -الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا
حصل الفاضل سرور على دبلوم في البرمجة وتحليل النظم من كلية الخوارزمي الدولية في ّ
عمان ،األردن .يتمتع السيد سرور بخبرة تزيد
عن ً 34
عاما في األعمال املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات .بدأ حياته املهنية في قسم تكنولوجيا املعلومات بالبنك العربي ،األردن من عام
 1984حتى عام  .2000ثم انتقل في عام  2000وبدأ حياته املهنية في بنك ُعمان العربي ليصبح في نهاية املطاف الرئيس التنفيذي
للتكنولوجيا.
الفاضلة أسماء الزدجالي  -رئيس مجموعة العمليات املصرفية
تم تعيين الفاضلة الزدجالي رئيسة ملجموعة العمليات املصرفية في مايو  .2019تحمل الفاضلة الزدجالي درجة املاجستير في إدارة األعمال
من جامعة ستراثكاليد ،ولديها أكثر من ً 19
عاما من الخبرة في العمل في الشركات والبنوك الكبيرة .في عملها في بنك ُعمان العربي ،لعبت
ً
ً
أساسيا في تمركز الخدمات املصرفية لألفراد والخدمات املصرفية للشركات وإدارة االئتمان اإلسالمي .وبالتالي ضمان جودة األصول
دورا
وإدخال التغييرات الالزمة إلنشاء تحكم أفضل وتحسين أوقات االستجابة .كما قادت فرق املساندة والدعم والقسم القانوني لتحسين
ً
مؤخرا من برنامج املديرين التنفيذيين الوطني ( )NCPفي مايو  2018كمرشح وحيد من القطاع
العمليات .عالوة على ذلك ،تخرجت
املصرفي وكانت واحدة من ثالث مرشحات فقط اجتزن معايير الدخول الصارمة للبرنامج.
الفاضل كارتيك ناتارجان  -رئيس اإلستراتيجية
ً
ُ
يشغل الفاضل ناتارجان منصب رئيس االستراتيجية منذ أكتوبر  .2018شغل سابقا منصب املدير املالي في بنك عمان العربي منذ عام
.2005
الفاضل ناتارجان هو خبير مالي مع أكثر من ً 23
عاما من الخبرة في األعمال املصرفية ولديه خبرة في التخطيط والتمويل .عمل الفاضل
ناتارجان ً
سابقا كمدير أول في قسم الرقابة املالية في البنك الوطني ُ
العماني من .2005-1996
وهو زميل في معهد املحاسبين القانونيين في الهند ،ومحاسب مشارك في معهد املحاسبين في الهند .وهو خريج في التجارة من كلية لويوال،
الهند وهو عضو معتمد في جمعية تدقيق أنظمة املعلومات والتحكم فيها ،الواليات املتحدة األمريكية.
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الفاضل عادل الرحبي  -رئيس املوارد البشرية
يشغل الفاضل الرحبي منصب الرئيس التنفيذي الحالي ورئيس املوارد البشرية .بدأ حياته املهنية كرئيس للتدريب في قيادة شرطة خفر
السواحل في عمان من عام  1990إلى عام  2006بينما كان يواصل دراسته في نفس الوقت .يحمل عادل ً
حاليا ماجستير في إدارة املوارد
البشرية والتدريب من جامعة ليستر باململكة املتحدة.
وقد شغل العديد من املناصب في مؤسسات مختلفة طوال حياته املهنية بما في ذلك مدير الخدمات اإلدارية في  G4Sللخدمات األمنية،
قطر ،مدير التطوير التنظيمي ويدير عالقات موظفي املجموعة في مؤسسة الزبير ،كما عمل ً
ً
مستشارا للشؤون العامة للسفارة
أيضا
األمريكية في مسقط.
انضم الفاضل الرحبي إلى بنك ُعمان العربي في عام  2010كرئيس لقسم تطوير املوظفين واملنشأة ليصبح ً
رئيسا لعالقات املوظفين في
عام  .2015تم تعيينه ً
رئيسا للموارد البشرية في عام .2017
الفاضل صالح الشارجي  -رئيس مجموعة املراجعة الداخلية
ُ
يشغل الفاضل الشارجي منصب رئيس مجموعة التدقيق الداخلي في بنك عمان العربي منذ يونيو  .2016بدأ حياته املهنية في كية بي أم
جي ،عمان في  .2005وقد شغل العديد من املناصب في بنك مسقط ،وتم تعيينه كمدير أول ونائب رئيس التدقيق الداخلي في أتش أس
بي س ي ،عمان في عام .2014
حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة والتمويل من كلية ستامفورد بيرهاد ،ماليزيا ،وهو مدقق داخلي معتمد () ،CIAوضمان إدارة
مخاطر معتمد () ،CRMAومدقق احتيال معتمد (.)CFE
الفاضل عبد هللا الحوتي  -رئيس الشؤون القانونية واملستشار القانوني
عمل الفاضل الحوتي كمستشار عام في بنك ُعمان العربي منذ أبريل  ،2016وكان نائب املدير العام للشؤون القانونية منذ عام .1998
ً
ً
ورئيسا لقسم اإلدارة املحلية في
محاضرا في القانون واإلدارة
بعد تخرجه من جامعة محمد الخامس باململكة املغربية عام  ،1983أصبح
معهد اإلدارة العامة في عمان ،بينما كان يعمل في نفس الوقت كمحامي ومستشار قانوني في املركز العماني للدفاع .واالستشارات
القانونية.
كان الفاضل الحوتي ً
ً
ً
قانونيا لطيران الخليج في البحرين ،وهو عضو مؤسس في جمعية املحامين العمانيين .وهو حاصل
مستشارا
سابقا
حاليا على درجة املاجستير من جامعة سياتل بوالية واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية .مارس مهنة املحاماة ألكثر من ً 30
ً
عاما وشارك
في العديد من ورش العمل والدورات والبرامج التدريبية ً
محليا وفي الخارج مع التركيز على مجال خبرته.
الفاضل هالل السيابي  -رئيس االتصاالت املؤسسية
ُ
يشغل الفاضل السيابي منصب رئيس االتصاالت املؤسسية في بنك عمان العربي منذ عام .2017
وقد شغل ً
سابقا منصب مدير العالقات الدولية واإلعالم في هيئة تنظيم االتصاالت في عمان .قبل هذا املنصب ،كان رئيس االتصاالت
املؤسسية في شركة الزبير .من عام  2006إلى عام  ،2008كان ً
مديرا لبرنامج مدارس شراكة مبادرة الشرق األوسط التابع لوزارة الخارجية
األمريكية ( )MEPIبالتعاون مع حكومة عمان .ترأس إدارة املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في مجموعة شركات السليمي
خالل الفترة من  2004إلى  .2006كما عمل مع السفارة األمريكية في مسقط كمدير ملركز موارد املعلومات،
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أنهى الفاضل السيابي شهادته األكاديمية األولى من جامعة والية أوهايو بالواليات املتحدة األمريكية في علوم البيئة مع تخصص في جودة
املياه .كما أنه حاصل على درجة املاجستير في السياسة العامة واإلدارة مع التركيز على نظم املعلومات من جامعة كارنيجي ميلون بالواليات
املتحدة األمريكية.
الفاضل فيصل البلوش ي  -رئيس خدمات دعم الشركات
ً
يشغل الفاضل البلوش ي منصب رئيس خدمات دعم الشركات منذ عام  .2014شغل سابقا منصب رئيس إدارة السالمة واألمن من عام
 2008إلى عام  .2014قبل ذلك ،كان يشغل منصب كبير املسؤولين التنفيذيين واألمن املسؤول في سفارة سلطنة عمان في واشنطن
العاصمة ،الواليات املتحدة األمريكية.
حصل الفاضل البلوش ي على درجة البكالوريوس في الجغرافيا من جامعة بيروت العربية ،لبنان.

الفاضلة لين خطار األتاس ي  -رئيس قسم االبتكار
ُ
ُ
الفاضلة األتاس ي هي رئيسة قسم االبتكار في بنك عمان العربي .تقود الفاضلة األتاس ي جميع أنشطة االبتكار الداخلي في بنك عمان
العربي وكذلك شراكات التكنولوجيا املالية الخارجية ،لتقديم حلول جديدة للصناعة وتسهيل تطوير نظام بيئي ابتكاري لريادة األعمال
في عمان .وتتمثل مهمتها في جعل بنك ُعمان العربي البنك الرائد املبتكر في ُعمان.
انضمت الفاضلة األتاس ي إلى بنك ُعمان العربي في سبتمبر  2018لقيادة استراتيجية ومبادرات االبتكار في بنك ُعمان العربي في جميع
مجاالت األعمال وتعزيز ثقافة االبتكار القوية إلى جانب البرنامج الذي سيمكن بنك ُعمان العربي من تقديم تجربة عمالء متفوقة
باستمرار .منذ انضمامها إلى بنك ُعمان العربي ،قدمت أول وأكبر منصة ابتكار في الصناعة :هاكاثون "مركز االبتكار" للطالب وشركات
ً
مشاركا في تطوير نماذج أولية مبتكرة .باإلضافة إلى ذلك ،قدمت ً
أيضا
التكنولوجيا املالية وموظفي بنك ُعمان العربي ،مع أكثر من 320
ً
خصيصا
مختبر االبتكار األول من نوعه في ُعمان والذي سيشتمل على برنامج تدريب فريد من نوعه ملدة ستة أشهر للطالب مصمم
لتسريع االبتكار من خالل التعاون واملشاركة.
عاما في الصناعة املصرفية ،أمضت الفاضلة األتاس ي أربع سنوات في البنك الوطني ُ
مع مسيرة مهنية امتدت ألكثر من ً 13
العماني ،حيث
شغلت منصب رئيس االتصاالت املؤسسية وإدارة التغيير واملسؤولية االجتماعية للشركات .قبل ذلك ،عملت الفاضلة األتاس ي في بنك
أتش أس بي س ي ُعمان ملدة ثماني سنوات ،وعملت في أدوار مختلفة في املوارد البشرية ،واالتصاالت املؤسسية ،والتسويق ،واملسؤولية
االجتماعية للشركات ،حيث قادت استراتيجية االتصاالت لبنك ُعمان العربي قبل وأثناء الدمج والتكامل .بين بنك ُعمان الدولي وبنك
أتش أس بي س ي الشرق األوسط ُ -عمان.
حصلت الفاضلة األتاس ي على شهادة مهنية في االبتكار واالستراتيجية من كلية هارفارد اإلرشادية ،وماجستير في إدارة األعمال من جامعة
ستراثكاليد ،وبكالوريوس في علم النفس واالتصال من الجامعة األمريكية في بيروت.
الفاضل علي موس ى  -رئيس املكتب التنفيذي
التحق الفاضل موس ى ببنك ُعمان العربي بعد حصوله على درجة البكالوريوس في اإلدارة العامة من الجامعة األردنية في األردن عام .1988
شغل العديد من املناصب في قسم املوارد البشرية حتى أصبح ً
رئيسا ملجموعة املوارد البشرية واإلدارة في عام  .2010تم تعيينه في
أغسطس  2017كرئيس للمكتب التنفيذي.
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وكان الفاضل موس ى سابقا عضوا في لجنة التعمين والتدريب في غرفة تجارة ُعمان وعضو لجنة مراجعة وتحديث جداول تعويضات
ً
عضوا في مجلس إدارة شركة الخليج بولي بروبلين وعضو لجنة املراجعة (أبريل
املوظفين في كلية البنوك واملعهد .باإلضافة إلى ذلك ،كان
 - 2002نوفمبر .)2005

 16-12املوظفون
ً
ً
موظفا في  31ديسمبر  2018وعدد 1,181
موظفا ،مقارنة بعدد 1,190
كما في  31ديسمبر  ،2019كان لدى بنك ُعمان العربي 1,241
ً
موظفا في  31ديسمبر .2017
كما هو مذكور أعاله ،شرع بنك ُعمان العربي في عدد من برامج التدريب وتطوير املوظفين .على وجه الخصوص ،في فبراير  ،2019أعلن
بنك ُعمان العربي عن أسماء النسخة الثالثة من برنامج  LEADوهو عبارة عن منصة تدريب مخصصة مصممة ملهارة الجيل ُ
العماني
الجديد لتطوير وغرس مواقف التعلم الواقعية طوال رحلة  .LEADبرنامج  LEADهو برنامج يركز على العناصر الرئيسية ،أي تطوير
مهارات التعامل مع اآلخرين ،باإلضافة إلى تطوير قدرة املرشح على تنسيق وتحفيز وتشكيل فريق .وهذا يشمل نقل األفراد املوهوبين
ذوي األداء العالي بالفعل وتشكيلهم إلى قادة املستقبل في القطاع املصرفي.
يبرز  LEAD 3أهمية الذكاء االصطناعي وكيفية تطبيقه في القطاع املصرفي .وبصرف النظر عن الدورات املعيارية املقررة ،سوف يتم
تدريس مندوبو  LEADللتدريب العملي كجزء من أنشطة ما بعد  ،LEADبما في ذلك إدارة املشاريع التي يختارونها.
في  31ديسمبر  ،2019شكل املواطنون العمانيون حوالي  .%95.81ملوظفي بنك ُعمان العربي وطوال عام  ،2019أطلق بنك ُعمان العربي
ً
عددا من مبادرات التعمين بما في ذلك حملة توظيف تركز على الشباب العمانيين املتخرجين في قطاع تكنولوجيا املعلومات.

 16-13حوكمة الشركات بعد االستحواذ  /بعد إدراج بنك ُعمان العربي
بدأ بنك ُعمان العربي عدة خطوات لالمتثال للمتطلبات التنظيمية املطبقة على شركة مساهمة عامة مدرجةً .
وفقا ألحكام املادة 117
من قانون الشركات التجارية ،سيقوم بنك ُعمان العربي بتحديث اللوائح الداخلية والسياسات وإالجراءات اإلداية والرقابة الداخلية
في غضون الـ ً 12
شهرا املقبلة لجعلها تتماش ى مع متطلبات الشركة املساهمة العامة
في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك ُعمان العربي املنعقد بتاريخ  15يونيو  ،2020وباعتبار إدراج بنك ُعمان العربي ،وافق
مساهمو بنك ُعمان العربي على التعديالت على النظام األساس ي لبنك ُعمان العربي لجعلها تتماش ى مع متطلبات الشركات املساهمة
العامة.

 16-14إدارة بنك العزاإلسالمي
تم تشكيل لجنة تكامل لإلشراف على انتقال أعمال بنك العز اإلسالمي وإدماج أعمال اليسر في عملياته.
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 -17توزيعات األرباح
سيتم تصنيف أسهم املبادلة بالتساوي مع جميع األسهم األخرى لبنك ُعمان العربي فيما يتعلق بأي توزيعات أرباح يمكن اإلعالن عنها ودفعها تتعلق
بالسنة املالية املنتهية في ديسمبر  2020وأي سنوات مالية الحقة .بعد هذا العرض ،سيتم تحديث سجل املساهمين في بنك ُعمان العربي الذي
تحتفظ به شركة مسقط للمقاصة واإليداع لتمكين مساهمي بنك العز اإلسالمي املستمر من الحصول على أرباح مستقبلية معلنة.
وفقا للمادة  132من قانون الشركات ،سيتم تحويل  %10من صافي ربح بنك ُعماني العربي للسنة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع حتى يصبح
ً
مبلغ االحتياطي القانوني مساويا لثلث رأس املال املصدر واملدفوع بالكامل لبنك ُعمان العربي.
عالوة على ذلكً ،
ووفقا للقانون املصرفي ،سيسعى بنك ُعمان العربي للحصول على موافقة البنك املركزي ُ
العماني على أي أرباح يتم دفعها ملساهمي
بنك العز اإلسالمي املستمر.
كما في  31مارس  ،2020بلغ رأس املال املصدر واملدفوع لبنك ُعمان العربي  134.62مليون ريال ُعماني وسيرتفع بعد إصدار أسهم جديدة تجاه
مبادلة أسهم مقابلة وأسهم أمانة استثمار.

17-1

سياسة توزيع األرباح

تمتثل سياسة توزيعات أرباح بنك ُعمان العربي لتوجيهات البنك املركزي ُ
العماني والتي تم اعتمادها لتحقيق ما يلي:
 -1وضع مخصصات تدعم الوضع املالي للبنك.
 -2االحتفاظ باملخصصات الكافية التي تدعم النمو املستقبلي لعمليات البنك وتعزيز مركزه في حالة حدوث أي أزمة غير متوقعة.
 -3دفع األرباح النقدية للمساهمين املناسبة الستثمارهم.

17-2

تقييد توزيعات األرباح بمبلغ  30مليون ريال ُعماني و 42.55مليون ريال عماني سندات  AT1الدائمة
إن أول إصدار لبنك ُعمان العربي بقيمة  30مليون ريال ُعماني للسندات الدائمة  AT1هو بالريال ُ
العماني ومدرج في سوق مسقط لألوراق
املالية .ال يوجد تاريخ السترداد السندات والفائدة واجبة السداد تدفع بشكل نصف سنوية في يونيو وديسمبر من كل عام.
إن اإلصدار الثاني لبنك ُعمان العربي والبالغ  42.5مليون ريال ُعماني من سندات  AT1الدائمة هو بالريال ُ
العماني ومدرج في سوق مسقط
لألوراق املالية .ال يوجد تاريخ السترداد السندات والفائدة واجبة السداد تدفع بشكل نصف سنوي في أبريل وأكتوبر من كل عام.
بموجب شروط إصدار هذه السندات:
فعندئذ
إذا لم يتم دفع أي مبلغ للفائدة نتيجة لعدم الدفع أو إختيار عدم الدفع (كما قد تكون الحالة ومحددة في األداة ذات الصلة)،
ٍ
من تاريخ حدث عدم الدفع هذا أو (تاريخ عدم سداد األرباح") ،لن يقوم بنك ُعمان العربي ،طاملا أن أي من السندات مستحقة:
(أ) يعلن أو يدفع أي توزيع أو توزيعات أرباح أو نسدد أي مدفوعات أخرى ،وسوف يضمن عدم توزيع أو توزيع أرباح أو مدفوعات أخرى
على األسهم العادية لبنك ُعمان العربي (بخالف ما إذا كان هذا التوزيع أو توزيعات األرباح أو غيرها يتم اإلعالن عن الدفع قبل تاريخ
سداد األرباح املوزعة)؛ أو
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(ب) دفع الفائدة أو الربح أو أي توزيع آخر على أي من األدوات أو األوراق املالية األخرى الخاصة باألسهم العادية األخرى ،مرتبة ،فيما
يتعلق بالحق في دفع توزيعات األرباح أو التوزيعات أو الدفعات املماثلة ،الصغيرة أو املوازية لاللتزامات (باستثناء األوراق املالية
املشروطة والتي ال تمكن بنك ُعمان العربي في الوقت املناسب من تأجيل أو عدم دفع مثل هذا الدفع) ،إال بالقدر الذي يسمح به
هذا القيد على الدفع أو التوزيع بموجب متطلبات رأس املال التنظيمي املطبقة؛ أو
(ج) االسترداد املباشر أو غير املباشر للشراء العادي لبنك ُعمان العربي أو شرائه أو إلغائه أو تخفيضه أو الحصول عليه بطريقة أخرى؛
أو
(د) استرداد أو شراء أو إلغاء أو تخفيض أو الحصول على أدوات أخرى من األسهم العادية األخرى أو أي أوراق مالية صادرة عن بنك
ُعمان العربي بشكل مباشر أو غير مباشر ،فيما يتعلق بالحق في سداد رأس املال ،أو املبتدئين أو املتكافئين مع االلتزامات (باستثناء
األوراق املالية الشروط التي تنص على االسترداد اإلجباري أو التحويل إلى حقوق امللكية) فقط إلى الحد الذي يسمح به هذا القيد
على االسترداد أو الشراء أو اإللغاء أو التخفيض أو االستحواذ بموجب متطلبات رأس املال التنظيمي املطبق،
في كل حالة ما لم يتم دفع مبلغ فائدة واحد بعد تاريخ سداد األرباح بالكامل أو حتى.
 17-2-1في حالة عدم الدفع
في حالة حدوث أي من األحداث التالية (كل "حدث عدم دفع") ،لن يتم دفع مبالغ الفائدة ("دفع الفوائد املتعلقة بالسندات") في أي تاريخ
دفع للفائدة:
(أ) مبلغ دفع الفوائد املستحقة الدفع ،عندما يتم تجميعه مع أي توزيعات أو مبالغ مستحقة الدفع من قبل بنك ُعمان العربي على أي
التزامات بالتساوي  ،لها نفس التواريخ فيما يتعلق بدفع هذه التوزيعات أو املبالغ كما ،أو املستحقة الدفع التي تتجاوز تواريخ دفع
مبالغ دفع الفوائد ،في التاريخ ذي الصلة لدفع مبالغ دفع الفائدة ،العناصر القابلة للتوزيع؛
ً
(ب) يعتبر بنك ُعمان العربي ،في تاريخ سداد الفائدة هذا ،خرقا ملتطلبات رأس املال التنظيمي املطبقة (بما في ذلك أي قيود على الدفع
بسبب انتهاك االحتياطيات الرأسمالية املفروضة على البنك ُ
العماني من قبل املنظم) أو دفع مدفوعات الفوائد ذات الصلة املبلغ
الذي يتسبب في خرقه؛
(ج) يطلب املنظم عدم دفع مبلغ دفع الفائدة املستحق في تاريخ دفع الفائدة هذا.
 17-2-2االنتخاب والتصويت على عدم السداد
ُ
يجوز لبنك امان العربي ،حسب تقديره الخاص ،اختيار عدم دفع مبالغ دفع الفوائد لحاملي السندات في أي تاريخ لدفع الفائدة (كل
"التصويت بعدم الدفع").
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 -18املعلومات املالية املختارة
تم استخالص املعلومات املالية التالية من البيانات املالية واملالحظات املتعلقة بها ،وهي مؤهلة بالكامل بالرجوع إلى البيانات املالية واملالحظات
املرتبطة بها ،واملعلومات األخرى املتاحة على موقع بنك ُعمان العربي العربيhttp: // www.oman-arabbank.com/home/about-us/financial- ،
statements/ .

توضح الجداول التالية معلومات مختارة مستخرجة من املعلومات املالية كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2017من البيانات املالية لعام
 2018لبنك ُعمان العربي ،وفيما يتعلق باملعلومات املالية كما في وللسنوات املنتهية في  31ديسمبر  2018و 31ديسمبر  2019من القوائم املالية لعام
.2019

18-1

بيانات قائمة الوضع املالي

2019

في  31ديسمبر
2018

2017

ألف ريال عماني
األصول
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي العماني
مبالغ مستحقة من البنوك
القروض والسلف والتمويل للعمالء
األوراق املالية االستثمارية
املمتلكات واملعدات
أصول أخرى
إجمالي األصول

179,664
50,802
2,006,330
165,422
39,725
55,186
2,497,129

االلتزامات
مستحق للبنوك
ودائع من عمالء
مطلوبات أخرى
الديون الثانوية
الضرائب
إجمالي االلتزامات

31,465
1,998,436
71,698
20,000
6,687
2,128,286

حقوق املساهمين
رأس املال السهمي
االحتياطي القانوني
االحتياطي العام:
احتياطي الديون الثانوية
احتياطي خاص
احتياطي القيمة العادلة

134,620
44,746
25,560
16,000
3,915
1,95175

194,801
91,272
1,832,817
131,176
30,245
48,507
2,328,818

15,207
1,870,558
60,241
20,000
5,936
1,971,942

134,620
41,490
25,560
12,000
3,915
2,059-

161,987
108,868
1,654,013
138,421
29,430
46,280
2,138,999

4,011
1,746,856
57,693
20,000
4,891
1,833,451

134,620
38,476
25,560
8,000
2,760
1,845-

في  31ديسمبر
احتياطي انخفاض القيمة
األرباح املحتجزة
إجمالي حقوق امللكية العائدة ملساهمي بنك عمان العربي
سندات رأس املال الدائم من املستوى 1
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات
االلتزامات وااللتزامات الطارئة

18-2

9,130
64,270
296,290
72,553
368,843
2,497,129
720,029

68,797
284,323
72,553
356,876
2,328,818
785,370

67,977
275,548
30,000
305,548
2,138,999
897,448

بيانات قائمة الدخل الشامل
للسنة املنتهية في  31ديسمبر

إيرادات الفوائد
مصاريف الفائدة
صافي دخل الفائدة
صافي دخل الرسوم والعموالت
صافي دخل االستثمار
إيرادات تشغيلية أخرى
إجمالي الدخل
النفقات التشغيلية
مخصصات خسائر االئتمان  -قروض العمالء
استرداد  /تحرير من مخصص خسائر االئتمان
خسارة االئتمان  /انخفاض قيمة األوراق املالية االستثمارية
الربح قبل الضريبة
املصاريف الضريبية على الدخل
الربح خالل السنة

2019

2018

2017

113,925
()41,640
72,285

ألف ريال عماني
100,584
()34,061
66,523

88,115
()32,516
55,599

14,135
77
6,465
92,962

14,738
101
6,282
87,644

14,393
1,140
6,606
77,738

()48,665
()13,795
8,317
()55
38,764

()46,960
()11,142
6,269
()9
35,802

()45,403
()8,276
8,132
()728
31,463

()6,208
32,556

()5,662
30,140

()4,916
26,547

مصروفات شاملة أخرى:

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات
الالحقة (صافي الضريبة):
خسارة إعادة تقييم أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر ()FVOCI

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات
الالحقة (صافي الضريبة):
76

108

()681

-

للسنة املنتهية في  31ديسمبر
()681
108
29,459
32,664

صافي الحركة على االستثمارات املتاحة للبيع
النفقات الشاملة األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
األرباح لكل سهم
األساس ي واملخفف
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0.020

0.020

()1,773
()1,773
24,774

0.018

بيانات قائمة التدفقات النقدية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2017
2018
2019
ألف ريال عماني
األنشطة التشغيلية
الربح قبل الضريبة
التسويات:
اإلهالك
انخفاض قيمة خسائر االئتمان
استرداد  /تحرير من انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية
صافي انخفاض القيمة على البنوك
مخصص انخفاض قيمة أوراق مالية التكلفة املطفأة
الدخل من االستثمارات املحتفظ بها للتحصيل  /االستثمارات املحتفظ بها حتى
االستحقاق
توزيعات األرباح
خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
الفوائد على الديون الثانوية............
التغير في القيمة العادلة للمالية .موجودات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
ربح التشغيل قبل تغيرات رأس املال العامل
قروض وسلف وتمويل للعمالء
مبالغ مستحقة من البنوك
أصول أخرى
ودائع من عمالء
خصوم أخرى
ُ
ُ
النقد (املستخدم في)  /املحقق من العمليات
الضرائب املدفوعة
ُ
صافي النقد (املستخدم في)  /املحقق من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
االستثمارات املحتفظ بها حتى االستحقاق املستحقة
ُ

38,764

35,802

31,463

5,812
13,979
()8,317
()184
55

4,052
11,142
()6,269
46
9

3,680
8,276
()8,132
728

()6,861
()189
31
1,100

()4,895
()346
9
1,100

()2,211
()648
2,087

112
44,302
()179,373
()6,680
127,878
3,999
()9,874
()6,244
()16,118

245
40,895
()187,273
()2,000
()2,226
123,701
2,548
()24,355
()4,376
()28,731

3
35,246
()59,357
()18,000
()879
109,704
()1,810
64,904
()4,187
60,717

20,900
77

126,102

326,560

للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2017
2018
2019
شراء استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  /متوفرة للبيع
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
متحصالت من بيع أوراق مالية استثمارية
الدخل من تاريخ استحقاق االستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
شراء املمتلكات واملعدات
متحصالت بيع املمتلكات واملعدات
توزيعات األرباح
ُ
صافي النقد (املستخدم في)  /املحقق من األنشطة االستثمارية

()56,634
()216
1,307
6,861
()6,759
47
189
()34,305

أنشطة التمويل
العائدات من إصدار سندات رأس املال من املستوى األول
سداد الديون الثانوية
الفوائد على الديون الثانوية............
الفائدة على سندات رأس املال من املستوى 1
إصدار مصروفات سندات رأسمالية دائمة من املستوى 1
أرباح األسهم املدفوعة
ُ
صافي النقد املحقق من (املستخدم في) أنشطة التمويل
صافي (النقص)/الزيادة في النقد والنقد املعادل
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

()1,100
()5,534
()14,808
()21,442
()71,865
250,366
178,501

78

ألف ريال عماني
()354,484( )123,629
()17,037
()113
9
38
17,962
3,911
2,211
4,895
()4,460
()4,877
1
648
346
()28,591
6,674

42,553
()1,100
()2,325
()241
()14,808
24,079
2,022
248,344
250,366

()50,000
()2,087
()2,325
()54,412
()22,286
270,630
248,344
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نسب مالية مختارة
كما في  /للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2018
2019
%
الربحية
العائد على أموال املساهمين (...... )1
العائد على إجمالي األصول ()2
تكلفة الدخل ()3
رأس املال
نسبة كفاية رأس املال ()4
أموال املساهمين إلى إجمالي األصول ()5
جودة األصول
نسبة القروض املتعثرة اإلجمالية ()6
نسبة صافي القروض املتعثرة ()7( )CBO
صافي القروض املتعثرة (املعيار الدولي
للتقارير املالية )14( )8( )9
تغطية االعتماد ()9
السيولة
)
10
(
صافي التمويل للودائع للعمالء ..
صافي التمويالت إلى إجمالي األصول ()11
املوجودات السائلة إلى ودائع العمالء ()12

2017

11.21
1.35
52.35

10.77
1.35
53.58

10.18
1.26
58.41

15.20
11.87

16.54
12.21

15.69
12.88

3.59
2.11
2.40

2.73
1.54
1.89

2.95
1.29
غير متاح

2.60

2.92

2.96

100.40
80.35
18.90

97.98
78.70
21.70

94.69
77.33
22.60

مالحظات:
ُ
ً
)
13
(
ق
( )1ربح السنة مقسوما على متوسط إجمالي حقو املساهمين العائدة لحاملي أسهم بنك عمان العربي.
ً
مقسوما على متوسط ( )13إجمالي األصول.
( )2ربح السنة
( )3مصروفات التشغيل للسنة مقسومة على إجمالي الدخل للسنة.
( )4محسوب وفقا ألنظمة البنك املركزي العماني كما هو مبين في البيانات املالية.
ً
مقسوما على إجمالي األصول في التاريخ ذي الصلة.
( )5إجمالي حقوق امللكية املنسوبة ملساهمي بنك ُعمان العربي في التاريخ ذي الصلة
( )6محسوبة ً
وفقا ألنظمة البنك املركزي العماني واملعيار الدولي للتقارير املالية ( 9للسنوات املنتهية في  31ديسمبر  2019و 31ديسمبر  ،)14( )2018كما هو موضح
في البيانات املالية.
( )7محسوب وفقا ألنظمة البنك املركزي العماني كما هو مبين في البيانات املالية (.)15
( )8محسوب ً
وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية  ،9كما هو معروض في البيانات املالية لعام .2019
ً
مقسوما على إجمالي القروض والسلف والتمويل للعمالء
( )9إجمالي املخصصات النخفاض قيمة القروض والفوائد التعاقدية غير املعترف بها في التاريخ ذي الصلة
في التاريخ ذي الصلة.
ً
( )10صافي القروض والسلف والتمويل للعمالء في التاريخ ذي الصلة مقسوما على الودائع من العمالء في التاريخ ذي الصلة.
ً
مقسوما على إجمالي األصول في التاريخ ذي الصلة.
( )11صافي القروض والسلفيات والتمويل للعمالء في التاريخ ذي الصلة
( )12نقد وأرصدة لدى البنك املركزي العماني ومستحقة من البنوك وأعمال التطوير العامة والصكوك الحكومية وأذون الخزانة مقسومة على ودائع العمالء في
التاريخ ذي الصلة.
( )13يتم احتساب املتوسط كمتوسط حسابي للرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي.
( )14كان املعيار الدولي للتقارير املالية ً 9
ساريا من  1يناير  ،2018وبالتالي فإن النسبة املتعلقة باملعيار الدولي للتقارير املالية  9قبل  2018غير متوفرة.
( )15تم اإلفصاح عن تعريف وطريقة احتساب النسبة املالية املختارة أعاله ،ما لم يتم تعريفها على وجه التحديد ،في عرض قياس األداء البديل.
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القوائم املالية  31 -مارس 2020
بيان املركزاملالي املرحلي املكثف

)2020/03/31
ألف ريال عماني
األصول
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي العماني
مبالغ مستحقة من البنوك
القروض والسلف وأنشطة التمويل للعمالء
استثمارات في أوراق مالية
أصول أخرى
املمتلكات واملعدات
إجمالي األصول

125,627
155,140
2,019,355
173,283
56,342
39,743
2,569,490

االلتزامات
مستحق للبنوك
ودائع العمالء
خصوم أخرى
الديون الثانوية
الضرائب
إجمالي االلتزامات

87,553
2,027,196
72,539
20,000
2,730
2,210,018

)2019/03/31
ألف ريال عماني
165,006
79,930
1,920,882
138,886
48,294
40,691
2,393,689

63,993
1,887,420
71,239
20,000
2,027
2,044,679

حقوق امللكية
رأس املال
االحتياطي القانوني
االحتياطي العام:
احتياطي انخفاض القيمة
احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع
األرباح املحتجزة
التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لالستثمارات
إجمالي حقوق امللكية املتعلقة بمساهمي البنك

134,620
44,746
25,560
9,130
19,915
54,921
()1,973
286,919

134,620
41,490
25,560
15,915
60,633
()1,761
276,457

السندات الدائمة من املستوى 1
إجمالي حقوق امللكية

72,553
359,472

72,553
349,010

2,569,490

2,393,689

783,221

804,902

إجمالي الخصوم وأموال املساهمين
الخصوم املحتملة

80

البيان املرحلي املكثف للدخل الشامل
 31مارس
2020
ألف ريال
عماني

ألف ريال عماني

30,131
()10,988
19,143

26,829
()9,646
17,183

937

805

20,080

17,988

4,459

5,182

24,539

23,170

()7,961
()4,071
()1,561
()13,593

()7,701
()3,386
()1,539
()12,626

10,946
()4,976
1,327
()288
()3,937

10,544
()4,789
2,692
176
()1,921

الربح قبل الضريبة

7,009

8,623

الضرائب
صافي الربح للفترة

()1,351
5,658

()1,378
7,245

إيرادات الفوائد
مصاريف الفائدة
صافي دخل الفائدة
الدخل من التمويل اإلسالمي
صافي دخل الفوائد وإيرادات التمويل اإلسالمي
إيرادات تشغيلية أخرى
الدخل التشغيلي
تكاليف املوظفين
نفقات تشغيلية أخرى
اإلهالك
النفقات التشغيلية
الربح من العمليات قبل خسائرانخفاض القيمة والضرائب
انخفاض قيمة األصول املالية
عمليات االسترداد واإلصدارات من مخصص خسائر االئتمان
انخفاض قيمة املستحقات من البنوك
إجمالي خسائرانخفاض القيمة (صافي)

 31مارس
2019

دخل شامل آخر

البنود التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
()22

81

298

 31مارس
استثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -
صافي التغير في القيمة العادلة
(خسارة) /دخل شامل آخرللفترة
إجمالي الدخل الشامل اآلخرللفترة

()22
5,636

العائد األساس ي واملخفف للسهم:
 للفترة (ريال) -سنوي (ريال)

0.004
0.017

 31مارس

298
7,543

0.005
0.022

بيان التدفق النقدي املرحلي املكثف

الربح قبل الضريبة
تعديالت لـ:
اإلهالك
مخصص خسائر االئتمان
عمليات االسترداد  /اإلطالقات من مخصص خسائر االئتمان
الفوائد على الديون الثانوية
اختالف سعر الصرف األجنبي  -التأشيرة
انخفاض قيمة االستثمارات
صافي انخفاض القيمة على البنوك
توزيعات األرباح
الخسائر الناجمة عن بيع األصول الثابتة
إيرادات الفوائد على االستثمارات بالتكلفة املطفأة
التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
الربح التشغيلي قبل التغييرات في األصول والخصوم التشغيلية
صافي التغييرات في:
القروض والسلفيات وأنشطة التمويل األخرى للعمالء
مبالغ مستحقة من البنوك
أصول أخرى
ودائع العمالء وحسابات االستثمار غير املقيدة
خصوم أخرى
ُ
النقد املحقق من( /املستخدم في) األنشطة التشغيلية
الضرائب املدفوعة
ُ
صافي النقد املحقق من( /املستخدم في) األنشطة التشغيلية
82

 31مارس
2020
ألف ريال عماني

 31مارس
2019
ألف ريال عماني

7,009

8,623

1,561
4,976
()1,327
274
330
1
287
()52
3
()2,092

1,539
4,789
()2,692
271
244
20
()176
()341
25
()1,453

27

108

10,997

10,957

()17,310
18,000
()1,253
28,761
()5,615
33,580
()5,192
28,388

()89,976
628
210
16,863
()310
()61,628
()5,286
()66,914

 31مارس
األنشطة االستثمارية
شراء استثمارات بالتكلفة املطفأة
متحصالت من بيع استثمارات
شراء ممتلكات ومعدات
التخلص من املباني واملعدات
إيرادات الفوائد على االستثمارات بالتكلفة املطفأة
الدخل من توزيعات األرباح
صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية

()9,155
1,226
()1,630
48
2,092
52
()7,367

 31مارس

()9,563
899
()964
261
1,453
341
()7,573

أنشطة التمويل
مدفوعات توزيعات األرباح
صافي النقد (املستخدم في أنشطة التمويل

()14,808
()14,808

()14,808
()14,808

االنخفاض في النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل في بداية الفترة
النقد والنقد املعادل في نهاية الفترة

6,213
178,501
184,714

()89,295
256,367
167,072

يمثل:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي
مستحق من البنوك (تستحق خالل  3أشهر)
مستحق للبنوك (تستحق خالل  3أشهر)
النقد والنقد املعادل في نهاية الفترة

125,127
130,140
()70,553
184,714

83

164,506
56,931
()54,365
167,072

 -19معاملة األطراف ذات العالقة
19-1

اتفاقية الخدمة اإلدارية مع املساهم
ً
لدى بنك ُعمان العربي اتفاقية خدمات إدارية مع البنك العربي ،واملساهمين .خالل عام  ،2019بلغت رسوم اإلدارة وفقا لالتفاقية
 97،671ريال عماني (مقارنة بـ  90،420ريال عماني لعام  2018و 79،641ريال عماني لعام .)2017
ال يوجد أي تغيير متوقع حتى اآلن في اتفاقية الخدمة اإلدارية مع البنك العربي.

19-2

معامالت األطراف ذات العالقة األخرى
في سياق األعمال االعتيادية ،يقوم بنك ُعمان العربي بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارة بنك عمان العربي و /أو املساهمين
والشركات التي يمكنهم ممارسة تأثير كبير عليها .يجب أن يوافق املساهمون في بنك ُعمان العربي على جميع املعامالت مع األطراف ذات
العالقة خارج نطاق العمل العادي.
إن املبالغ اإلجمالية لألرصدة مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي:
أخرى
كباراملساهمين
ألف ريال عماني

معامالت األطراف ذات الصلة
2019
القروض والسلفيات
فوائد وذمم مدينة أخرى
ودائع العمالء
مبالغ مستحقة من البنوك
مبالغ مستحق للبنوك
دعم خط االئتمان
خطابات االعتماد والضمانات واملو افقة ..................

5,640
4,277
15,836
1,434
38,500
136,786

2018
القروض والسلفيات
ودائع العمالء
مبالغ مستحقة من البنوك
مبالغ مستحق للبنوك
دعم خط االئتمان
خطابات االعتماد والضمانات واملو افقة ..................

6,004
1,624
33,460
878
48,125
155,661

2017
القروض والسلفيات
ودائع العمالء

11,500
619
84

76,431
46,135
4,800

60,888
32,375
3,615

56,007
22,566

اإلجمالي

76,431
5,640
50,412
15,836
1,434
38,500
141,586

66,892
33,999
33,460
878
48,125
159,276

67,507
23,185

كباراملساهمين
35,725
1,538
48,125
153,179

معامالت األطراف ذات الصلة
مبالغ مستحقة من البنوك
مبالغ مستحق للبنوك
دعم خط االئتمان
خطابات االعتماد والضمانات واملو افقة ..................

أخرى
16,090

اإلجمالي
35,725
1,538
48,125
169,269

لم يتم تحديد أي من القروض والسلف والتمويل املمنوح لألطراف ذات الصلة على أنها منخفضة القيمة ولم يتم االعتراف بأي مخصص للقروض
غير املنتظمة للسنوات املنتهية في  31ديسمبر  2019أو  2018أو .2017
فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت أعضاء اإلدارة العليا اآلخرين للسنوات املنتهية في  31ديسمبر  2019و 2018و:2017

للسنة املنتهية في  31ديسمبر

2019

أجور أعضاء مجلس اإلدارة
رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
مكافأة نهاية الخدمة

79
1,287
39
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2018
ألف ريال عماني
177
923
26

2017
134
1,261
174

ترتيبات حساب العهدة (االئتمان) /االتفاقات مع املساهمين
قامت الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار والبنك العربي بتأسيس حساب العهدة (االئتمان) من خالل امليزات التالية:
أ .للعمل بالتنسيق مع مقدم العرض من أجل االستحواذ والسطرة.
ب .يكون لها هدف واحد للحصول على أسهم بنك العز اإلسالمي :ما يصل إلى  %24.99من أسهم بنك العز اإلسالمي
("كتلة األسهم")
ت .مباشرة بعد االستحواذ النقدي على أسهم بنك العز اإلسالمي ً
وفقا ملستند العرض املاثلة ،سيقوم حساب العهدة
باستبدال هذه األسهم باألسهم الجديدة التي سيتم إصدارها من قبل بنك ُعمان العربي على نفس نسبة مبادلة األسهم
النهائية.
ث .لدى حساب العهدة (االئتمان) القيود التالية (املنصوص عليها في اتفاقية حساب العهدة (االئتمان):
 .1لن يمارس الحساب حقوق التصويت فيما يتعلق بأسهم بنك ُعمان العربي التي يمتلكها ،أي سيمتنع الوص ي
(شركة اوبار كابيتال) عن التصويت
 .2تلتزم شركة اوباركابيتال الوص ي لحساب العهدة ببيع أسهم بنك ُعمان العربي (الناشئة عن مبادلة األسهم) من
ً
رهنا بأي موافقة تمديد من البنك املركزي ُ
العماني
خالل سوق مسقط لألوراق املالية في غضون ستة أشهر
والهيئة العامة لسوق املال.
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 .3لن يستحوذ الحساب على أي أسهم إضافية لبنك ُعمان العربي في أي وقت ،أي أنه لن يقوم بشراء أسهم
إضافية لبنك ُعمان العربي سواء من املساهمين أو من السوق بعد مبادلة أسهم بنك العز اإلسالمي مع أسهم
بنك ُعمان العربي باستثناء املساهمون في بنك العز اإلسالمي ،إذا رغبوا في ذلك ،الذين سيتاح لهم فرصة
استبدال أسهمهم مقابل نقود (مقابل نقدي مكافئ كانوا سيحصلون عليه إذا كانوا مساهمين حاليين في بنك
ً
كتابة ،خالل فترة ً 30
ً
تقويميا من تاريخ إغالق العرض.
يوما
العز اإلسالمي) ،شريطة ( )1إبالغ مستند العرض
 .4سيتم تمرير أي أرباح مستلمة إلى املالك املستفيدين ،واية توزيعات سهمية سوف تحصل عليها األسهم املوجودة
في حساب العهدة سوف لن يتم تمريرها للمستفيدين بل سوف يتم التصرف فيها بالبيع.
 .5وبناء على ذلك ،سوف يتم الغاء حساب العهدة بمجرد بيعه لجميع األسهم املوجودة فيه.
 .6ستدير اوبار كابيتال حساب العهدة املشار اليه أعاله.
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 -20عوامل املخاطر
حاليا أو التي يعتقد بنك ُعمان العربي ً
عوامل املخاطرة التالية ليست شاملة أو شاملة ،حيث إن املخاطر والشكوك اإلضافية غير املعروفة ً
حاليا
أنها ليست ذات أهمية قد يكون لها ً
أيضا تأثير على بنك ُعمان العربي وعملياته املقترحة .يمكن أن تختلف املخاطر الفعلية وتأثير هذه املخاطر بشكل
جوهري عن تلك املذكورة هنا .إذا تطور أي من هذه الشكوك إلى حدث فعلي ،فقد تتأثر العمليات والنتائج املقترحة لبنك عمان العربي ً
سلبا .وتجدر
اإلشارة ً
أيضا إلى أن بنك ُعمان العربي يعتزم اتخاذ الخطوات و /أو التدابير الالزمة للتخفيف من املخاطر املشار إليها أدناه بصرف النظر عن تلك
التي قد تنجم عن عوامل خارجة عن سيطرة بنك ُعمان العربي ،بما في ذلك ،على وجه الخصوص ،العوامل ذات طبيعة سياسية واقتصادية.
وتجدر اإلشارة إلى أن األداء السابق ليس مؤشرا على النتائج املستقبلية.
يجب على املسـاهمين في بنك العز اإلسـالمي النظر بعناية فيما إذا كان قبول العرض مناس ًـبا لهم في ضـوء املعلومات الواردة في وثيقة العرض املاثلة
وظروفهم الشخصية أم ال.

20-1

املخاطراملتعلقة بمقدم العرض
20-1-1

املنافسة

يعمل بنك ُعمان العربي في بيئة أعمال تنافسية حيث يواجه منافسة من البنوك التجارية األخرى والبنوك املتخصصة وشركات التمويل.
قد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوطات على مستوى األعمال مما قد يكون له تأثير سلبي على الهوامش والربحية.
ً
لقد كان أداء بنك ُعمان العربي مرضيا في املاض ي في سوق تتزايد فيه حدة املنافسة ولديه الثقة للمض ي قدما في املستقبل.
 20-1-2املخاطر التنظيمية
إن التعليق أو اإللغاء أو القيود املفروض ــة على الرخص ــة املص ــرفية لبنك ُعمان العربي س ــوف يؤدي إلى عدم قدرة بنك ُعمان العربي على
االستمرار في أنشطته ،األمر الذي سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال البنك ونتائجه.
تهدف سياسات وإجراءات بنك ُعمان العربي إلى االمتثال للقواعد واللوائح املصرفية حتى ال يكون هناك سبب ألي إجراء تنظيمي عقابي.
 20-1-3املخاطر املصرفية
تواجه البنوك ،بما في ذلك املصدرً ،
عددا من املخاطر الناشئة عن طبيعة أعمالها والتي تشمل مخاطر االئتمان (التخلف عن السداد
من قبل املقترضين  /األطراف املقابلة) ،مخاطر أسعار الفائدة (الحركة السلبية في أسعار السوق) ،مخاطر السيولة (عدم القدرة على
الحصول على املبلغ املطلوب للتمويل بمعدالت اقتصادية) ،مخاطر العملة (الحركة السلبية في أسعار الفوركس) ،مخاطر األسعار
(التغيرات السلبية في أسعار السوق لألوراق املالية  /االستثمارات  /األصول) ،مخاطر العمليات (مخاطر االحتيال ،األخطاء ،الوثائق غير
الصحيحة ،إلخ ).ومخاطر التكنولوجيا (فقدان البيانات واالنقطاعات والتقادم) ومخاطر السمعة (مخاطر التقاض ي وسوء السلوك
والفشل التشغيلي والدعاية السلبية واملضاربة الصحفية ،سواء كانت صالحة أم ال ،ستضر بسمعتها والتي قد تؤثر ً
سلبا على مركزها
املالي وأعمالها وربحيتها) .يمكن أن يؤثر أي من هذه املخاطر على بنك ُعمان العربي مما يتسبب في تكبده خسائر مالية وخسائر في األعمال.
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وضع بنك ُعمان العربي سياسات وإجراءات مختلفة إلدارة املخاطر إلدارة هذه املخاطر وإجراء عملياته بطريقة حكيمة.
20-1-4

مخاطر استمرارية األعمال

قد يتأثر عمل بنك ُعمان العربي بالكوارث الطبيعية واألمراض واالضطرابات االجتماعية والحوادث مثل الحرائق التي قد تؤدي إلى انقطاع
األعمال وفقدان املمتلكات والسجالت واملعلومات .أي مقاطعة أو تهديد ،حقيقي أو متصور ،لنظام تكنولوجيا املعلومات ( )ITلبنك عمان
العربي قد يؤثر بشكل كبير على عملياته .يمكن أن يكون لهذه آثار سلبية كبيرة على املركز املالي لبنك ُعمان العربي.
وضع بنك ُعمان العربي خطط استمرارية عمل مناسبة للتعامل مع حاالت انقطاع األعمال املحتملة أو فقدان املعلومات.
 20-1-5التقديرات املحاسبية الهامة
إن إعداد القوائم املالية يتطلب من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات املحاسبية وقيم األصول
والخصوم والدخل والنفقات املبلغ عنها .تستند التقديرات واالفتراضات املرتبطة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى مختلفة يعتقد
أنها معقولة في ظل هذه الظروف ،والتي تشكل نتائجه ً
أساسا التخاذ قرارات بشأن القيم الدفترية لألصول والخصوم التي ال تظهر بسهولة
من مصادر أخرى .ونادرا ما تتساوى التقديرات املحاسبية الناتجة مع النتائج الفعلية ذات الصلة.
وتخضع التقديرات واالفتراضات املرتبطة بها بصفة منتظمة .يتم إدراج تعديالت التقديرات املحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل
التقدير إذا كان ا لتعديل يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة املراجعة والفترات املستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترات
الحالية واملستقبلية.
20-1-6

مخصصات القروض املتعثرة

ً
يحدد بنك ُعمان العربي مخصصا لخسائر االئتمان على النحو املنصوص عليه في معايير التقارير املالية الدولية واملبادئ التوجيهية
للبنك املركزي ُ
العماني التي تمثل تقديراته لخسائر االئتمان في محفظته التمويلية .باإلضافة إلى ذلك ،قام بنك ُعمان العربي بتطبيق
ً
اعتبارا من  1يناير  .2018يفرض املعيار الدولي للتقارير املالية  9متطلبات أكثر
املعيار الدولي للتقارير املالية  ،9والذي دخل حيز التنفيذ
صرامة على بنك ُعمان العربي إلثبات االنخفاض في القيمة.
كما في  31ديسمبر  ،2019كان لدى بنك ُعمان العربي قروض متجمدة إجمالية بمبلغ  73.9مليون ريال ُعماني ومخصص مدرج لخسائر
ائتمانية وفوائد تعاقدية غير معترف بها بمبلغ  53.6مليون ريال ُعماني لتغطية خسائر انخفاض محتملة غير محددة ومحددة (مقارنة
بقروض غير منتظمة تبلغ  51.5مليون ريال ُعماني ومخصص مدرج لخسائر ائتمانية وفوائد تعاقدية غير معترف بها بمبلغ  55.2مليون
ريال ُعماني كما في  31ديسمبر  .)2018كما في  31ديسمبر  ،2019بلغ إجمالي املخصصات للخسائر االئتمانية والفوائد التعاقدية غير
املعترف بها  .%73قروض بنك ُعمان العربي غير العاملة (مقابل  %107كما في  31ديسمبر ً .)2018
وفقا ملعايير التقارير املالية الدولية،
يتعين على بنك ُعمان العربي أن يعكس انخفاض القيمة املحسوب كرسوم على بيان الدخل.
تعتقد إدارة بنك ُعمان العربي أن مستويات مخصص خسائر االئتمان والفوائد التعاقدية غير املعترف بها للقروض غير املنتظمة تحت
الضغوطات كما في  31ديسمبر  2019كافية لتغطية خسائر انخفاض القيمة املقدرة لبنك ُعمان العربي في ذلك التاريخ .ومع ذلك ،يمكن
أن تختلف خسائر انخفاض القيمة الفعلية بشكل جوهري عن مخصص خسائر االئتمان والفوائد التعاقدية غير املعترف بها وإذا كانت
هذه املخصصات غير كافية لتغطية خسائر انخفاض القيمة ،فقد يكون لذلك تأثير سلبي على أعمال بنك ُعمان العربي ،ونتائج
العمليات ،والوضع املالي ،السيولة والتوقعات وبالتالي تؤثر على قدرة بنك ُعمان العربي على الدفع فيما يتعلق برأس املال.
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 20-1-7مخاطر عدم تطابق مسؤولية األصول
ً
نظرا ألن بنك ُعمان العربي يعمل في مجال االقتراض وإقراض األموال ،فإنه معرض لخطر عدم التوافق في فترات التأجير وغيرها من
الشروط الرئيسية ألصوله وخصومه ،على سبيل املثال التمويل قصير األجل املستخدم لتمويل السلف طويلة األجل.
تتم مراقبة وإدارة مخاطر عدم تطابق األصول والخصوم لبنك ُعمان العربي من قبل لجنة األصول والخصوم بهدف الحد من اآلثار
السلبية املحتملة على ربحية بنك ُعمان العربي.
 20-1-8مخاطر السلف املتعثرة
ارتفعت مستويات التمويل املتعثر لبنك ُعمان العربي منذ عام  2018تماشيا مع تدهور بيئة االقتصاد الكلي ،مع نسبة إجمالية للقروض
املتعثرة تبلغ  .%2.95كما في  31ديسمبر  .٪2.73 ،2017كما في  31ديسمبر  2018و .%3.59كما في  31ديسمبر  .2019وبلغت صافي نسبة
صافي القروض املتعثرة (البنك املركزي العماني)  .%1.29كما في  31ديسمبر  .%1.54 ،2017كما في  31ديسمبر  2018و .٪2.11كما في 31
ديسمبر  .2019وبلغ صافي القروض املتعثرة لبنك ُعمان العربي (املعيار الدولي للتقارير املالية  )9نسبة  .%1.89كما في  31ديسمبر 2018
و .٪2.40كما في  31ديسمبر  .2019في حين قام بنك ُعمان العربي بتعديل معايير اإلقراض الخاصة به من أجل إدارة جودة محفظته
التمويلية ،إذا لم يتمكن من التحكم في مخاطر االئتمان بشكل كاف ،فقد يعاني من تدهور إضافي في محفظته التمويلية ،ويتجلى بشكل
رئيس ي في شكل زيادة عدم األداء مستويات التمويل ،وهذا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أعمال بنك ُعمان العربي ،ونتائج العمليات،
والوضع املالي ،والسيولة والتوقعات وبالتالي يؤثر على قدرة بنك ُعمان العربي على الدفع فيما يتعلق برأس املال لألوراق املالية.
باإلضافة إلى ذلك ،يجوز للبنك املركزي العماني ،في أي وقت ،تعديل أو استكمال إرشاداته ويطلب وضع مخصصات إضافية فيما يتعلق
باملحفظة التمويلية لبنك ُعمان العربي إذا قرر ذلك (بصفته الجهة التنظيمية االحترازية للبنوك ُ
العمانية .القطاع) أنه من املناسب
القيام بذلك .إذا كان يلزم عمل مخصصات إضافيةً ،
فبناء على الكمية والتوقيت الدقيقين ،يمكن أن يكون لهذه املخصصات تأثير سلبي
على أعمال بنك ُعمان العربي ونتائج العمليات والحالة املالية والسيولة والتوقعات وبالتالي تؤثر على قدرة بنك ُعمان العربي على :إجراء
مدفوعات بخصوص رأس املال لألوراق املالية.
يتبع بنك ُعمان العربي سياسات وعمليات ائتمان يقوم من خاللها بمراجعة الجدارة االئتمانية للعمالء وإدارة تعرضه للمخاطر .للتخفيف
من مخاطر االحتماالت غير املتوقعة ،يتم الحفاظ على تغطية أمنية كافية على أصول املقترضين .عالوة على ذلك ،على الرغم من
انخفاض تغطية املخصصات ،يحتفظ بنك ُعمان العربي بتغطية كافية على النحو املطلوب من قبل البنك املركزي ُ
العماني.
 20-1-9املركز املالي لبنك ُعمان العربي ونسب ما بعد االستحواذ
قد تتأثر النسب املالية والتنظيمية املوحدة لبنك ُعمان العربي بعد االستحواذ على بنك العز اإلسالمي .عالوة على ذلك ،في حالة استمرار
بنك العز اإلسالمي في اإلبالغ عن الخسائر ،فقد يكون لذلك تأثير سلبي على املركز املالي والنسب املالية لبنك ُعمان العربي .وقد يتطلب
األمر ً
أيضا ضخ رأس مال إضافي في بنك العز اإلسالمي.
 20-1-10مخاطر االعتماد على العمال الرئيسيين
ً
يعتمد نجاح بنك ُعمان العربي جزئيا على قدرة بنك ُعمان العربي على االستمرار في جذب املوظفين املؤهلين واملهرة واالحتفاظ بهم
وتحفيزهم .يعتمد بنك ُعمان العربي على إدارته العليا لتنفيذ استراتيجيته وعملياته اليومية .إذا لم يتمكن بنك ُعمان العربي من
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االحتفاظ باألعضاء الرئيسيين في إدارته العليا و /أو تعيين موظفين مؤهلين جدد في الوقت املناسب ،فقد يكون لذلك تأثير سلبي على
عمليات بنك ُعمان العربي وأعماله وأرباحه.
يولي بنك ُعمان العربي أهمية كبيرة لتطوير سياسات املوارد البشرية املواتية التي تهدف إلى تحقيق رضا املوظفين وتحفيزهم مما يساعد
على االحتفاظ باملوظفين وكذلك جذب املواهب الجديدة .كما يقوم بنك ُعمان العربي بتطوير خطط تعاقب اإلدارة العليا لتحقيق انتقال
سلس.
 20-1-11االعتماد على التمويل والسيولة على املدى القصير
كما هو الحال مع معظم البنوك ،يتم استيفاء جزء كبير من متطلبات التمويل لبنك ُعمان العربي من خالل مصادر تمويل منخفضة
اعتبارا من  31ديسمبر  ،2019كان ً ٪49
ً
تقريبا من ودائع عمالء بنك ُعمان
التكلفة وقصيرة األجل ،بشكل رئيس ي في شكل ودائع العمالء.
العربي مستحقة ملدة عام واحد أو أقل أو كانت مستحقة عند الطلب.
قد تؤدي االضطرابات أو عدم اليقين أو التقلبات في أسواق رأس املال واالئتمان إلى الحد من قدرة بنك ُعمان العربي على إعادة تمويل
االلتزامات املستحقة وزيادة تكلفة هذا التمويل .إن توفر أي تمويل إضافي قد يحتاجه بنك ُعمان العربي يعتمد على مجموعة متنوعة من
العوامل ،مثل ظروف السوق ،وتوافر االئتمان بشكل عام واملقترضين في صناعة الخدمات املالية على وجه التحديد ،والوضع املالي لبنك
ً
ُعمان العربي ،والتصنيفات االئتمانية .والقدرة االئتمانية ،فضال عن إمكانية أن العمالء أو املقرضين يمكن أن يطوروا تصورا سلبيا
لآلفاق املالية لبنك ُعمان العربي.
نمت قاعدة ودائع بنك ُعمان العربي بشكل مطرد على مر السنين من  769.8مليون ريال عماني في نهاية عام  2010إلى  1998مليون ريال
ً
عماني في نهاية ديسمبر  ،2019مما يشير إلى قدرة بنك ُعمان العربي على تجديد وتعبئة ودائع جديدة خالل هذه الفترة .عالوة على ذلك،
أصدر بنك ُعمان العربي ً
أيضا سندات غير مضمونة ومستدامة من الدرجة األولى بقيمة  30مليون ريال عماني في ديسمبر  ،2016وقروض
ثانوية بقيمة  20مليون ريال عماني مع استحقاق  5.5سنوات ،تم الحصول عليها في نوفمبر  ،2015وسندات ثانوية بقيمة  55مليون ريال
ُعماني صادرة في أبريل  ( 2012تستحق في مايو  .)2017يتوقع بنك ُعمان العربي أن يكون في وضع يمكنه من التخفيف من هذه املخاطر
من خالل االحتفاظ بقاعدة املودعين الحالية ،والحصول على ودائع جديدة وتوليد السيولة من خالل مصادر تمويل إضافية.
 20-1-12تركيزات الودائع واملقترضين
ً ً
على الرغم من أن بنك ُعمان العربي يرى أن لديه وصوال كافيا إلى مصادر التمويل ،فإن سحب جزء كبير من الودائع الكبيرة يمكن أن
ً
يكون له تأثير سلبي جوهري على أعماله ،ونتائج عملياته ووضعه املالي ،فضال عن قدرته على تلبية احتياجات البنك املركزي .أنظمة بنك
ُعمان املتعلقة بالسيولة .قد يتطلب أي سحب من هذا القبيل بنك ُعمان العربي البحث عن مصادر تمويل إضافية (سواء في شكل ودائع
ً
تجاريا أو على اإلطالق .أي فشل في الحصول على أي
أو تمويل بالجملة) ،والتي قد ال تكون متاحة لبنك عمان العربي بشروط مقبولة
تمويل بديل قد يؤثر ً
سلبا على قدرة بنك ُعمان العربي على الحفاظ على محفظة قروضه أو زيادتها أو زيادة التكلفة اإلجمالية للتمويل،
والتي قد يكون ألي منها تأثير سلبي جوهري على أعماله ونتائج عملياته ووضعه املالي.
يمكن أن يكون للتخلف عن السداد من قبل واحد أو أكثر من كبار املقترضين من الشركات في بنك ُعمان العربي أثر سلبي على أعمال
ً
ارتباطا ً
وثيقا بالظروف االقتصادية في ُعمان،
بنك ُعمان العربي أو حالته املالية أو نتائج عملياته أو آفاقه .ترتبط محافظ عمالء االفراد
مع وجود تغييرات في مستويات التوظيف وأسعار الفائدة من بين العوامل التي قد تؤثر على تعرضات االئتمان لألفراد.
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يمكن أن يكون لالنخفاض في املركز املالي ألي من املودعين أو املقترضين لدى بنك ُعمان العربي أثر سلبي جوهري على أعمال بنك ُعمان
العربي أو حالته املالية أو نتائج عملياته أو آفاقه ،وبالتالي يؤثر على قدرته على أداء التزاماته فيما يتعلق بالسندات..
وضع بنك ُعمان العربي سياسات وإجراءات مختلفة إلدارة املخاطر إلدارة هذه املخاطر وإجراء عملياته بطريقة حكيمة.

20-2

عوامل املخاطرة املتعلقة بالسوق التي يعمل فيها بنك ُعمان العربي
 20-2-1املخاطر االقتصادية
لألداء االقتصادي العاملي ُ
والعماني تأثير مباشر على أداء بنك ُعمان العربي .أي تغيير في البيئة االقتصادية يمكن أن يكون له تأثير على
عمليات وأداء بنك ُعمان العربي .عالوة على ذلك ،قد يؤدي أي تخفيض التصنيف االئتماني املستقبلي لسلطنة ُعمان إلى زيادة تكلفة
االقتراض أو قد يحد من قدرة املصدر على جمع املزيد من رأس املال بتكاليف منخفضة والتي قد يكون لها بدورها تأثير سلبي جوهري
على أعمالها أو وضعها املالي أو نتائج العمليات أو التوقعات.
ينظر بنك ُعمان العربي إلى التوقعات االقتصادية وانعكاساتها أثناء وضع خطة عمله .عالوة على ذلك ،يراقب مجلس إدارة بنك ُعمان
العربي وإدارته عمل بنك ُعمان العربي ويتبنى اإلجراءات املناسبة في حالة حدوث أي تطورات غير متوقعة .ومع ذلك ،فإن البيئة
االقتصادية  /التجارية الحالية قد تأثرت بشدة بجائحة كوفيد  ،19وبما أن هذا تطور غير مسبوق ،فهناك مستوى عال من عدم اليقين
فيما يتعلق بمدة الوباء وتداعياته .لذلك ،ال يمكن لبنك ُعمان العربي تقديم أي توقعات أو توجيهات بشأن مستوى التأثير الذي سيحدثه
على أدائه ومستقبله.
 20-2-2تغيير في القوانين واألنظمة والقواعد
يشرف البنك املركزي ُ
العماني والهيئة العامة لسوق املال ووزارة التجارة والصناعة على أعمال بنك ُعمان العربي .أي تغيير في السياسات
واللوائح السارية و /أو قوانين عمان يمكن أن يؤثر على أداء بنك ُعمان العربي .عالوة على ذلك ،فإن أي تغييرات في القوانين أو اللوائح
املعمول بها بما في ذلك اللوائح املتعلقة بكفاية رأس املال واإلطار التنظيمي التفاقية بازل وأدوات السندات الثانوية الدائمة يمكن أن
تؤثر على قيمة السندات.
ً
محدودا .عالوة على ذلك ،لدى بنك ُعمان
بنك عمان العربي ال يتوقع أي تغييرات جذرية في اللوائح .لذلك ،ال يزال تأثير هذه التغييرات
العربي فريق إداري ذو خبرة جيدة لالستجابة املناسبة ألي من هذه التطورات.
 20-2-3التقصير من قبل عمالء البنك واألطراف املقابلة
إن أي تقصير محتمل أو فعلي من قبل عمالء بنك ُعمان العربي واألطراف املقابلة بسبب املخاطر القطرية واإلقليمية والسياسية،
واملخاطر االقتصادية ،وأزمات العمالت ،وما إلى ذلك قد يؤثر ً
سلبا على أعمال وعمليات بنك ُعمان العربي.
لدى بنك ُعمان العربي ســياســات وإجراءات إدارة مخاطر مناســبة ملعالجة هذه القضــايا بحيث ال يكون لها تأثير ســلبي جوهري على آفاق
بنك عمان العربي طويلة األجل.
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20-3

عوامل املخاطراملتعلقة بالعرض
20-3-1

حوكمة الشركات

سوف يخضع بنك ُعمان العربي بصفتة شركة مساهمة عمانية عامة ملتطلبات حوكمة الشركات الهامة بما في ذلك إجراءات اإلفصاح،
وتوافر اإلجراءات واألدلة ال قياسية .يمكن أن يؤدي أي تقصير في االمتثال إلى إجراء تنظيمي و /أو عقوبات .عالوة على ذلك ،قد تتطلب
هذه املتطلبات ً
وقتا ً
كبيرا من اإلدارة للخروج من العمليات التجارية اليومية.

لدى بنك ُعمان العربي سياسة وإجراءات لالمتثال تهدف إلى ضمان االمتثال للمتطلبات التنظيمية .عالوة على ذلك ،سيراقب بنك عمان
العربي عن كثب مع مستشاريه ،استكمال جميع السياسات واإلجراءات واألدلة القياسية املطلوبة للعمل ككيان ش.م.ع.ع.
20-3-2

تغيير املساهمين

بعد االستحواذ ،ستتغير املساهمة في بنك ُعمان العربي ،مع امتالك الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار إلى أقلية (من %51
وبناء على ذلك ،قد يكون هناك تأثير ً
الحالية) ،في حين سيحظى البنك العربي بأكبر حصة بنسبة ً %49
أيضا على إدارة وأعمال بنك ُعمان
العربي.
من املتوقع أن تفيد تجربة البنك العربي في املنطقة وقوته املالية بنك ُعمان العربي.
20-3-3

املخاطر املتعلقة بأسهم املقابل بعد إدراج بنك عمان العربي

ال يوجد سجل تداول :سيتم إدراج أسهم املقابل ،إلى جانب جميع األسهم األخرى في بنك ُعمان العربي ،في سوق مسقط لألوراق املالية
ً
وفقا للجدول الزمني املحدد في وثيقة العرض املاثلة .ال يوجد تاريخ سابق للتداول في أسهم املقاصة.
تذبذب سعرالسهم :بعد إدراج أسهم املقابل في سوق مسقط لألوراق املالية ،قد يتذبذب سعر األسهم مقابل عدة أسباب وقد يقل عن
سعر العرض.
السيولة :ال توجد ضمانات بوجود سوق نشط في أسهم املقابل بعد اإلدراج في سوق مسقط لألوراق املالية .إلى هذا الحد ،يواجه
املساهمون في بنك العز اإلسالمي املستمر خطر امتالك أسهم مقابل قد ال يتم تداولها بنشاط.
الزيادة املستقبلية لرأس املال :يجوز لبنك عمان العربي زيادة رأس ماله في املستقبل من خالل إصدار املزيد من األسهم .يمكن أن تؤثر
هذه الزيادات في رأس املال على سعر أسهم املقابل في سوق مسقط لألوراق املالية.
تقلبات السوق :قد تؤثر تقلبات السوق وعوامل أخرى بشكل سلبي على سعر تداول أسهم املقابل بغض النظر عن األداء التشغيلي
الفعلي لبنك عمان العربي .تحمل جميع استثمارات األسهم مخاطر سوق بدرجات متفاوتة .يمكن أن تنخفض قيمة أي سهم وكذلك
ً
اعتمادا على ظروف السوق.
ترتفع
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 -21قبول العرض  -الشروط واألحكام واإلجراءات

اعتبارات تستند إلى وضع جائحة
كوفيد  19السائد وحاالت اإلغالق
الناتجة عنه

-

سيتم إرسال نسخة إلكترونية فقط من هذا اإلعالن والعرض عبر البريد اإللكتروني ً
بناء
على بيانات شركة مسقط للمقاصة وااليداع كما ستكون متاحة على املوقع اإللكتروني
لكل من بنك عمان العربي والشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار (أومنفيست) و
بنك العز اإلسالمي.
تقديم قبول العرض



يمكن للمساهمين إرسال موافقتهم عبر البريد اإللكتروني إلى اوبار كابيتال.
يجب على املساهمين ً
أيضا االتصال باملستشار للتسجيل و  /أو التأكد من تفاصيل طرق
التواصل معهم



نموذج املوافقة

إجراءات قبول العرض من قبل
املساهمين في الشركة املستهدفة

إن نموذج املوافقة الذي سيستخدمه املساهمون في بنك العز اإلسالمي والذي يهدف الى تقديم
قبولهم للعرض إما الختيار املقابل السهمي أو املقابل النقدي ً
وفقا لشروط مستند العرض .سيتم
إرسال هذه النماذج إلى كل مساهم في بنك العز اإلسالمي عبر البريد اإللكتروني
 .1من أجل قبول العرض ،يطلب من املساهمين
 .iإرسال نموذج املوافقة مكتمل وموقع على النحو املطلوب إلى اوبار كابيتال
وذلك في مبنى الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار (أومنفيست) ،
الطابق السابع  ،بناء رقم  ، 95طريق رقم  ،501مرتفعات املطار .
أو عوضا عن ذلك:
ً
ً
 .iiبإمكان للمساهمين إرسال بريدا إلكترونيا يوضح خيارهم املحدد بوضوح،
إضافة الى املستندات املطلوبة (كما هو موضح أدناه) في أو قبل الساعة ً 2
مساء
يوم  28يونيو ( 2020تاريخ إغالق العرض) .يرجى التأكد من أن نموذج املوافقة
 /البريد اإللكتروني يحددان بوضوح املقابل السهمي اواملقابل النقدي
 .2ال يمكن للمساهمين إلغاء نماذج املوافقة  /اإليميالت املكتملة بمجرد تقديمها.
ً
مفتوحا للقبول ملدة ثالثة أيام عمل تبدأ من  24يونيو  2020الى  28يونيو
 .3سيظل العرض
ً
( 2020يشمل اليومين املذكورين) خالل ساعات العمل ،أي في الفترة من  8صباحا حتى
2مساء .لن يتم قبول الطلبات املستلمة بعد ساعات العمل في تاريخ اإلغالق.
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الوثائق املطلوبة

قد يرفض املستشار خطاب  /نموذج املوافقة املقدم من املساهم (املساهمين) دون املستندات
املطلوبة باعتباره غير مكتمل وغير صالح.
يجب إرفاق خطاب  /نموذج املوافقة بالوثائق التالية:
للمتقدمين األفراد:
 نسخة من الهوية العمانية للمساهمين العمانيين ونسخة عن جواز السفر للمساهمينغير العمانيين.
 شهادة امليالد للمساهم القاصر (اقل من  18سنه) إذا كان األب يوافق نيابة عن أوالدهالقصر.
 يجب تضمين نسخة من التوكيل الرسمي املعتمد حسب األصول من قبل السلطاتالقانونية املختصة في حالة املوافقة نيابة عن شخص آخر (باستثناء قبول األب نيابة
عن أبنائه القصر)
للمتقدمين من الشركات:
 بطاقة نموذج التوقيع نسخة مصدقة من قرار املجلس الذي يأذن لألشخاص بقبول العرض بتوقيعات عينةمن هؤالء األشخاص املخولين،

قبول بنك ُعمان العربي

يخضع قبول بنك عمان العربي باألسهم املطروحة من قبل املساهمين والتسوية للشروط التالية:
 يتلقى العرض الحد األدنى للقبول ( ٪90من أسهم بنك العز اإلسالمي) موافقة الهيئة العامة لسوق املال على نتيجة العرض النهائية. ال تتعارض تسوية األسهم املطروحة مع أي قوانين  /لوائح يتم إكمال خطاب  /نموذج املوافقة بشكل صحيح وسليم مع املستندات املطلوبة وإرساله إلىاملستشار في تاريخ اإلغالق أو قبله.
ً
 الشخص الذي يقبل العرض هو مساهم مؤهل في بنك العز اإلسالمي اعتبارا من تاريخالتسجيل.
ً
 -بنك عمان العربي وحساب العهدة (االئتمان) ال يقومان بسحب العرض وفقا ألحكام الالئحة.
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السداد للمساهمين املؤهلين الذين
يختارون املقابل النقدي خالل فترة
العرض أو خالل فترة ً 30
يوما بعد
انتهاء العرض بالنسبة للمساهمين
غير املوافقين للعرض /غير
الراغبين باالستمرار الذين يتم
إجبارهم من خالل االستحواذ
اإلجباري

عند استالم خطاب  /نموذج قبول ساري املفعول مع املستندات املطلوبة وخاضعة للتحقق املقبول،
سيقوم املستشار بإخطار املساهمين املؤهلين بخصوص قبول العطاء وترتيب إجراء الدفع عن طريق
حوالة مصرفية  /أمر دفع  /شيك  /تحويل مصرفي لصالح املساهم في غضون ( 10عشرة) أيام من
تاريخ إغالق العرض لن يتم دفع أي فائدة أو زيادة أو رسوم إضافية أو أي زيادة أخرى ألي سبب على
السعر اإلجمالي لألسهم التي تم شراؤها بواسطة حساب العهدة (االئتمان) من أي مساهم ألي سبب
ما.

إصدار أسهم بنك ُعمان العربي عند استالم نموذج املوافقة املوافق عليه مع املستندات املطلوبة  ،سيعلن املستشار عن نتائج
للمساهمين املؤهلين الذين العرض .وسيقوم بنك عمان العربي بترتيب إصدار األسهم  ،وستقوم شركة مسقط للمقاصة
واإليداع بإيداع األسهم في حسابات املساهمين املعنيين  ،خالل ( 10عشرة) أيام من تاريخ إغالق
يختارون أسهم املبادلة
العرض.
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يؤكد أعضاء مجلس إدارة بنك عمان العربي ش.م.ع.م (قيد التحويل)سويا وكل على حدا ،أنه وعلى حد علمهم:
 )1املعلومات الواردة في سند العرض صحيحة وكاملة.
 )2تم بذل العناية الواجبة لضمان عدم حذف أي معلومات جوهرية ،والتي قد يؤدي حذفها إلى جعل سند العرض مضللة.
 )3تم االمتثال لجميع األحكام املنصوص عليها في قانون البنوك وقانون سوق رأس املال وقانون الشركات التجارية والقواعد واللوائح
ً
الصادرة عمال بها.
إن أعضاء مجلس إدارة بنك ُعمان العربي التالية أسماؤهم مفوضون بالتوقيع على ستد العرض بموجب قرار اجتماع مجلس إدارة بنك ُعمان
العربي

توقيع االسم
الفاضل عبد العزيز البلوش ي

-توقيع-

الفاضل عماد سلطان

-توقيع-
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